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Opnieuw een lustrum. Ontstaan in 
moeilijke tijden is de NGV na 65 jaar 
nog steeds springlevend. Dit keer 
geen groots gevierd lustrum zoals in 
2006. Dat zou in deze voor velen toch 
moeilijke tijden niet passend zijn. Om 
het lustrum niet ongemerkt voorbij 
te laten gaan, heeft het Hoofdbestuur 
dit keer gekozen voor een cadeautje 
aan de leden. Iets voor iedereen, niet 
alleen voor bezoekers van een feestbij
eenkomst. De bijgevoegde DVD Mid
deleeuws Vlechtwerk is dus niet te koop 
noch te bestellen, maar exclusief voor 

leden die door hun lidmaatschap van 
de N G v de beoefening van de genealo
gie een warm hart toedragen. 

Het uitbrengen van de DVD is mo
gelijk geworden dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers in heden en verle
den, van auteurs en inzenders, van 
redacties, bewerkers, programmeurs 
en andere ondersteuners. Wij kun
nen hun inzet niet genoeg op waarde 
schatten. Dan rijst natuurlijk de vraag 
wat u op de DVD kunt verwachten. 
De DVD bevat alle bekende afstam
mingsreeksen van Karel de Grote en 
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van de hertogen van Brabant, aangevuld met 
alle daarop verschenen correcties, alsmede 
parentelen van een aantal middeleeuwse ge
slachten, reeksen opgebouwd uit leenregis
ters, enkele nalatenschappen en kwartiersta
ten. De personen vóór 1700 zijn zoveel moge
lijk voorzien van bronvermeldingen op per
soonsniveau. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van ongeveer 1500 bronnen waaruit tot nu 
toe al meer dan 62.500 bronkoppelingen zijn 
gemaakt. De database wil leden behulpzaam 
zijn een zo betrouwbaar mogelijke brug te 
slaan tussen families uit de 17de eeuw en fami
lies in de middeleeuwen. 

De database is niet uniek. Op internet figu
reren meer databases en lijnen naar Karel de 
Grote, maar op enkele goede sites na, blinken 
zij niet uit in bronvermeldingen. En dat ter
wijl de behoefte aan goed gedocumenteerde 

rubrie 

verwantschappen groeit. Het samenbrengen 
van controleerbare feiten is een omvangrijke 
klus. Niet altijd zullen verbanden met fei
telijke data aantoonbaar zijn. Het komt dan 
aan op een goede argumentatie. We ontko
men dan ook niet aan herinterpretaties van 
'oude' argumentaties, zoals blijkt uit een 
aantal artikelen in De Nederlandsche Leeuw 
van 2010-2011. Tegen deze achtergrond is de 
database die u nu ontvangt, niet a( Er zal ge
noeg werk overblijven om te verbeteren, aan 
te vullen en uit te breiden. Kortom, het gras 
is u niet voor de voeten weggemaaid. Er blijft 
genoeg over voor eigen onderzoek. Maar wij 
vertrouwen er op dat de DVD inspirerend zal 
werken op uw onderzoek. 

wegwys 

Namens het Hoofdbestuur, 
RoelofVennik, voorzitter 

Middeleeuws Vlechtwerk 
Achtergronden bij de database 

DOOR R.A.J. DIX 

De DVD voor het lustrumfeest van de NGV 

wordt u aangeboden in de vorm van een vie
wer gebaseerd op het programma GensData
Pro, 1 met dank aan Bas Wilschut en de dienst 
OenP voor het programmeerwerk en verbete
ringen. Waarom deze database en wat mag u 
ervan verwachten? 

De DVD is een zoekmachine om snel over
zichten van genealogische verbanden, oude 
geslachten en betrouwbaar bronnenmateri
aal te krijgen, waarbij de nadruk op de mid
deleeuwen ligt. De DVD kan helpen de weg 
te wijzen naar betrouwbare publicaties en 
interpretaties. Het notenapparaat bij artike
len is hierbij een belangrijk beoordelings- en 
selectiemiddel geweest. De database omvat 
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84.000 personen waarvan 45.800 vóór 1600 

en ruim 29.000 uit de periode 1600-1700. Er 
zijn 1500 bronnen gebruikt van waaruit in
middels meer dan 62.500 bronkoppelingen 
naar afzonderlijke personen zijn gemaakt. 
Ook zijn vele scans en foto's opgenomen. En 
van honderden personen die onder twee of 
meer namen bekend zijn, zijn ook de alter
natieve namen opgenomen. U kunt er op se
lecteren als in de schermen het vakje 'alterna
tieve namen' wordt aangevinkt. 

Om het zoekproces te vergemakkelijken 
zijn voor- en achternamen voor zover moge
lijk en verantwoord gestandaardiseerd zodat 
men niet talrijke spellingsvarianten afzon
derlijk hoeft te doorzoeken. Voorts zijn er 
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een aantal overzichten gemarkeerd. De eer
ste categorie betreft volledige overzichten 
van de graven van Holland en Vlaanderen en 
van de koningen en keizers van het Duitse 
Rijk en het Heilige Roomse Rijk inclusief 
de regenten (voogden). Toegang: klik op de 
naam van een van de betrokken graven of ko
ningen, klik vervolgens op de betrokken acti
viteit en het overzicht verschijnt. De tweede 
categorie betreft de zeer oude geslachten 

die onder een specifieke verzamelnaam be
kend zijn: de Merovingen, Karolingen, Ro
bertingen, Liudolfingen, Saliërs, Billungen, 
Ezzonen en Popponen. Toegang: klik in de 
menubalk onder 'Beeld' op 'Selectiescherm', 
vink het vakje 'ook alternatieve namen' aan 
en geef bij familienaam uw keuze in tussen 
[],dus bijvoorbeeld [Merovingen]. Het hoeft 
niet volledig, [Mero is al voldoende. 

Ontstaan van en kanttekeningen bij de database 

Het begin van de database gaat terug tot de 
'diskette van Goudswaard' (1992), waarin 
de heer Goudswaard de afstammingsreek
sen uit de Karel de Grotenummers in Gens 
Nostra van 1968, 1990 en 1991 heeft samen
gebracht. De gegevens uit de drie nummers 
waren niet onderling gekoppeld, zodat een 
persoon twee of drie keer op de diskette kon 
voorkomen of zelfs onder verschillende na
men, waardoor men niet in de gaten had dat 
het een en dezelfde persoon betrof. Veel le
den hebben dankbaar gebruik gemaakt van 
de diskette. De diskette is door mij verbeterd 
en gebruikt om de omvangrijke kwartier
staat van mr. M.J. van 't Kruijs te verwerken 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
de NGV afd. Gelderland in 1993. Later zijn 
daar de genealogische nalatenschappen van 
Van ' t Kruijs (t 1998) en van ir. Frans Koeken 
(t 2001) aan toegevoegd en al het materiaal 
voor de Afstammingsreeksen van de herto
gen van Brabant (2006).' Nadien is het accent 
verschoven naar het verwerken van middel
eeuwse parentelen, zoals bijvoorbeeld de 
Parenteel Doen Beijensz,3 het nageslacht van 
Willem Luutgaerdensz, schepen te Leiden• 
en De erfgenamen van Heer Ghisel Back.5 

De database is dus in de loop van 20 jaar tot 
stand gekomen. In die jaren is de visie op het 
verwerken van gegevens en het oplossen van 
vraagstukken sterk verbeterd. Zo is bijvoor
beeld de keuze om de bronnen systematisch 
per persoon te vermelden pas rond 2002 ge
nomen. Daarna is werkende weg al veel in het 
oudere deel van het bestand verbeterd. Die 
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keuze dwingt echter ook om bronnen op een 
overzichtelijke manier te coderen. Hoe doe je 
dat als bronnen in de loop van 150 jaar genea
logische publicaties verschillend zijn aange
duid. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk 
than~_&~~bare afkortingen (codes) te hante
ren waardoor het gebruik herkenbaar blijft 

""lïoor de gebruiker. Kijk onder Leesmij, Bron
codes op de DVD voor een nadere toelichting. 
Andere vraagstukken betreffen onder andere 
de schrijfwijze van voor- en achternamen en 
plaatsnamen, het gebruik van adellijke titels, 
de verschillen in de nummeringen van land
heren en toenamen. Voeg daarbij de verschil
len tussen binnenlands en buitenlands en 
de verschillende modieuze opvattingen en 
reglementeringen in de loop van meer dan 
1000 jaar, en het zal duidelijk zijn dat er ge
noeg te kibbelen valt over de keuzes die zijn 
gemaakt. In de keuzes staat het zoekproces 
centraal. Dus geen historiserende schrijfwij
zen, plaatsnamen zoals ze heden ten dage 
worden geschreven, buitenlandse voor- en 
achternamen zijn zoveel als mogelijk en 
doenlijk is in het Nederlands weergegeven. 
Adellijke titels vóór 1600 zijn als functi e be
handeld en niet als persoonlijke titulatuur. 
Daardoor is een consistente nummering van 
landheren mogelijk. Het met name Duitse 
gebruik om iedereen met de dezelfde voor
naam als de landheer binnen een familie
naam maar door te nummeren wordt niet 
(meer) gevolgd. Door in het hoofdscherm in 
de onderste helft op de kolom 'famnaam' te 
klikken wordt deze gealfabetiseerd. Door 
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te scrollen of de schuifbalk aan de zijkant te 
gebruiken kan men zeer snel zien welke de 
standaard geslachtsnamen zijn die in de da-

tabase voorkomen. De handelwijze voor al
ternatieve namen is hierboven aangegeven. 

Achtergronden bij de database 

Naar aanleiding van enkele ervaringen is een 
accentverschuiving opgetreden naar het ver
werken van middeleeuws materiaal, of meer 
precies, van afstammingsreeksen welke van 
het heden naar verleden lopen, naar het leg
gen van dwarsverbindingen tussen reeksen 
en geslachten, het middeleeuwse vlecht
werk. De inzenders van een of enkele afstam
mingsreeksen voor de hertogen van Brabant 
bleken via de toen beschikbare database vele 
tientallen tot honderden verschillende reek
sen naar de hertogen en naar Karel de Grote 
te hebben. Destijds vroeg de heer Siegmund 
uit Maastricht mij zijn lijn via twee zusjes 
Housmans (rond 1600) naar Karel de Grote 
te checken. Die ene lijn bleken er 800 te zijn, 
maar omdat hij van beide zussen afstamt, 
wordt het dus 16oox. Recentelijk vroeg de 
heer Koorevaar uit Alphen aan de Rijn zijn 
lijn via Goedeke van Arkel te checken. Die 
ene lijn zijn er 87. Zelf had ik in één klap 384 
lijnen naar Karel de Grote via het echtpaar 
Johan van Cuyck van Meteren x Maria bas
taarddochter van Willem van Egmond van 
IJsselstein.6 Daarbij bleek dat circa 75 perso
nen goed waren voor bijna 9000 kwartierher
halingen. De conclusie is helder, voorbij 1500 
neemt de kwartierherhaling explosief toe. 
Door dit verschijnsel te vergelijken met de 
demografische ontwikkeling in die tijd bin-

nen Europa en de achtergronden daarvan, 
kwam er nog een notie bij . Als gevolg van 
pestepidemieën, natuurlijke onvruchtbaar
heid, kindersterfte, sterfte in het kraambed 
en het 'opbergen' van een groot aantal zonen 
en dochters in kloosters heeft naar schatting 
2/3 van de middeleeuwse bevolking géén na
geslacht na 1500.7 Ergo, we stammen maar 
van een klein deel van de middeleeuwse be
volking af en zijn dus dichterbij aan elkaar 
verwant dan we denken. Dan loont het dus de 
moeite om niet alleen vanuit het heden naar 
het verleden te zoeken, maar ook om vanuit 
het verleden bruggen te slaan naar het he
den. De hierboven genoemde middeleeuwse 
parentelen zijn daar prachtige voorbeelden 
van. De database bevat nog meer van derge
lijke parentelen en vele tientallen reeksen die 
op basis van leenregisters zijn samengesteld. 
Ook is veel materiaal uit oud rechterlijke en 
notariële archieven verwerkt. De grens voor 
het 'middeleeuws' materiaal was aanvan
kelijk bij 1600 gelegd, maar om de overstap 
naar het tijdperk van de DTB te vergemak
kelijken is de grens opgetrokken naar 1700. 

Tot slot: de database is om in rond te neu
zen. Schroom niet allerlei functies uit te pro
beren, er kan niets fout gaan. Aanvullingen 
of correcties zijn welkom, maar wel graag 
met bronvermeldingen. 

Noten 

1. Geschikt voor computers met Windows XP/ 
VISTA/Windows 7 en DVD-station. 

2. V. Hamers (e.a.), Afstammingsreeksen van de her
togen van Brabant, Woerden 2006, NGV publi
caties 3. 

3. J.J. Vervloet (e.a.), De parenteel van Doen Be
ij"ensz., Rotterdam 1989, uitgave van Ons 
Voorgeslacht, en idem in 2001Aanvullingen en 
correcties op de uitgave van 1989. 
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4. De Nederlandsche Leeuw, meerdere afleve
ringen in 1992 e.v. jaargangen. 

5. De Brabantse Leeuw (1985). 
6. De Nederlandsche Leeuw (2007), kol. 130-141 

en (2009), pag.11-14. 
7. In mijn voordracht 'Voorbij de DTB naar de 

Middeleeuwen', welke al op tal van plaatsen 
in Nederland is gegeven, wordt meer gede
tailleerd ingegaan op de achtergronden. 
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Wapenregistratie 

College Heraldiek (Amsterdam) 
sinds1994 

In het wapenregister van de Nederlandse Genealogische Vereniging, sectie organisatie
wapens, is ingeschreven het onderstaand wapen van: 

BOEKERIJ DE BOD EB US ( Groningen) 

Beschrijving: 
In blauw drie zilveren schildjes, in het hoofd vergezeld van drie gouden 
kroontjes naast elkaar. 

Het schild gedekt met een gouden herautenkroon van drie breedar
mige kruisjes, waarvan de hoofdband en de kruisjes zijn voorzien van 
zilveren schildjes; omhangen met een keten met daaraan een bodebus 
bestaande uit het wapen, gevat in een gotisch raamwerk binnen een 
lauwerkrans, alles van goud. 

Het geheel gelegd op een zwarte bodestaf, getopt met een zilveren 
schildje beladen met een paal en gedekt met een opvliegende duif. 
Kreet: OR OYEZ. 

Het doel van de boekerij De Bodebus is het beheer en het toegankelijk 
maken van een collectie heraldische publicaties en verzamelingen voor 
wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor heeft de aanvrager, J.A. de Boo 
te Groningen, zijn collectie heraldische boeken, tijdschriften en pu
blicaties, verzamelingen en documentatiemateriaal over heraldiek ge
durende meer dan een halve eeuw in een beheersvorm bijeen gebracht. 
De collectie blijft dan intact en de continuïteit is gewaarborgd. Om het 
geheel een eigen identiteit te geven heeft aanvrager een aparte naam e n 

beeldmerk in de vorm van een wapen gekozen. 

Dit organisatiewapen is in 1971/72 ontworpen door drs. J.A. de Boo, AIH*, wonende te Groningen, 
oprichter en eigenaar van de Boekerij De Bodebus en getekend in 2003 door William Coolen te Berkel
Enschot. De boekerij De Bodebus is gevestigd te Groningen. 

Registratienummer: NGV.0.2011. III ( College Heraldiek, Amsterdam, 6 april zou) 

* Lid Académie Internationale d'Héraldique 
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In het register familiewapens van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn ingeschre
ven de wapens van de volgende geslachten: 

BOLLAND ( Luik, België) 

Beschrijving: 
Gevierendeeld van rood en goud; waaroverheen een breedvoetig kruis van 
het een in het ander; met tussen de armen van het kruis vier bollen van goud 
en rood. 

Helmteken: een uitkomende rode leeuw, getongd en genageld van blauw, 
vasthoudend tussen zijn klauwen een zilveren droogscheerdersschaar. 

Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2010 ontworpen door René Vroomen te Echt ten behoeve van de naamdragende nako
melingen van Winand (Wijnant) Renier (Reijniersz.), 'laekendrapierder', begraven Delft op 1 april 1656, 
getrouwd Delft 2 juni 1620 (met attestatie van Leiden) Elisabeth Willems (Isabeau Guillaume), geboren 
Luik, begraven Delft 11 februari 1647. 

Diens kinderen heten alle Bolland en de naamdragende nakomelingen mogen het wapen voeren. 
Aanvrager stamt van genoemde af. 

Geregistreerd op verzoek van Hans Robert Bolland, geboren Amsterdam 30 oktober 1939, wonende te 
Santpoort, zoon vanJ acobus Johannes Bolland en Elvire Margaretha Polderman. 

Bron 
- H.R. Bolland, Bolland- Genealogieën en perikelen rond deze familienaam, Santpoort z.j .. 

Registratienummer: NG v.2011.186 ( College Heraldiek, Amsterdam, 26 januari 2011) 

VAN DIJK (Sneek, Friesland) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in goud een zwarte halve adelaar, rood getongd en genageld; II 
in zilver een rood schildhoofd en een zwarte schuinbalk beladen met drie 
zilveren schuinkruis jes in de richting van de balk. 
Helmteken een rode antieke vlucht beladen met de schuinbalk met drie 
kruisjes van het schild. 
Dekkleden: rood gevoerd van zilver. 

Dit wapen is omstreeks 1965 ontworpen door aanvrager en bestemd voor hem en zijn naamdragende 
nakomelingen. 

De oudst beschreven voorouder is Gerben Westerbaan van Dijk, geboren Sneek 16 april 1818, zeil
maker, overleden Amsterdam 16 augustus 1892, gehuwd Wymbricseradeel 14 november 1856 met Akke 
Schoutema, geboren Woudsend 15 november 1828. 

Geregistreerd op verzoek van Robert van Dijk, geboren Amsterdam 12 januari 1937, wonende te Arn
hem, zoon vanJ ohannes Gerben van Dijk en Jans je Alida de Meijer. 

Registratienummer: NGv.2011.193 (College Heraldiek, Amsterdam, 12 oktober 2011) 
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FIDDELERS (Weert, Limburg) 

Beschrijving: 
Gedeeld van goud en groen, van het een in het ander een vioolklankkast, 
vergezeld in het midden rechts van een groene hoorn en links van een omge
wende gouden hoorn. 

Helmteken: een uitkomende dubbelstaartige aanziende gouden leeuw, 
getongd en genageld van rood. 

Dekkleden: groen, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2011 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met René Vroomen te Echt ten be
hoeve van alle naamdragende nakomelingen van Michael Fidelers, gedoopt Budel 29 juli 1716, overle
den Kinrooi (B) 11 april 1786, schepen van Kessenich (B); gehuwd (2) met Catharina Elisabetha Goessens, 
gedoopt Neeroeteren (B) 6 februari 1730, overleden Dieteren-Susteren 27 november 1806. 

De oudst beschreven voorvader is Gasparus Fedelers te Weert, geboren circa 1620, overleden Weert in 
1680, gehuwd met Elisabetha N.N. 

Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Antonius August Joseph Marie Fiddelers, geboren Susteren 7 maart 1956, 
wonende te Nieuwstadt, zoon van Josephus Hubertus Fiddelers en Maria Gertrudis Bokken. 

Registratienummer: NGv.2011.189 (College Heraldiek, Amsterdam, 17 augustus 2011) 

HOLM (Bergen, Noorwegen) 

Beschrijving: 
In zwart een golvende zilveren dwarsbalk beladen met een liggende groene 
ruit en vergezeld van drie zilveren schuinkruis jes, boven twee en onder één. 

Helmteken een uitkomende gekroonde rode leeuw, getongd en genageld 
van blauw, vasthoudende in zijn klauwen een zilveren bijl met gouden 
steel. 

Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 1957 ontworpen door dr. A.R. Kleyn te Zeist voor de vader van de aanvrager, bij de regi
stratie zijn de kleuren van het helmteken en de dekkleden bepaald. 

Het wapen mag worden gevoerd door de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voor
vader Roelof Christians Holm, geboren Bergen (Noorwegen) in 1733, overleden Amsterdam 19 januari 
1802, gehuwd (1) Landsmeer 10 augustus 1765 met Renske Eijberts, overleden aldaar en begraven Oost
zaan 26 december 1774. 

Geregistreerd op verzoek van Jan Weijert Holm, geboren Amsterdam 16 juni 1944, wonend te Apel
doorn, zoon van Jan Weijert Holm en Alida Gezina Ween er. 

Registratienummer NG v.2011.194 ( College Heraldiek, Amsterdam, 12 oktober 2011) 
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KOK {Enkhuizen, Noord-Holland) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in goud twee schuingekruiste zwarte sleutels; boven verge
zeld van een rode roos; Bin blauw een natuurlijke zilveren dolfijn. 

Helmteken: de roos van het schild. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 
Devies: MAIOR CARITAS 

Dit wapen werd gevoerd door de vader van de aanvrager, mgr. dr. Marinus 
Kok, geboren Leiden 8 februari 1916, aartsbisschop van Utrecht van de Oud Katholieke Kerk van Neder
land, overleden Zeist 31 juli 1999, gehuwd Amersfoort 21 september 1944 met Catharina Maria Wilhel
mina Smits, geboren 's-Gravenhage 4 juni 1914 en overleden Doorn 2 januari 2009. Het wapenschild 
is in 1969 ontworpen door O.H. Kuijck, als hartschild in het bisschopswapen en bij het aannemen als 
familiewapen in 2010 zijn door J.F. van Heijningen de dekkleden in de Utrechtse kleuren en het helm
teken bepaald. 

De oudst beschreven voorvader is Reijndert Jans Koek, gedoopt Enkhuizen 7 november 1680, zoon 
van Jan Pieters en Ariaentje Reijers, (scheeps-)kok, gehuwd 21 september 1710 met Heijndrickje Wil
lems, dochter van Willem Melgerts en Maria Dignons. 

Geregistreerd op verzoek van mr. Christianus Kok, geboren Amersfoort 30 augustus 1945, wonende te 
Schrassig (Luxemburg), zoon van mgr. dr. Marinus Kok en Catharina Maria Wilhelmina Smits. 

Bron 
- 'Het bisschopswapen van mgr. M. Kok', in: De Oud Katholiek 86 (1970), pag. 186. 

Registratienummer: NGv.2011.185 (College Heraldiek, Amsterdam, 26 januari 2011) 

LANGEN {Huppelrath bij Jackerath, Duitsland) 

Beschrijving: 
In blauw een zilveren ingebogen punt met het vooraanzicht van een blauwe 
kerk met rode daken; boven vergezeld van twee toegewende omziende zil
veren kraaien. 

Helmteken: vijf gouden korenaren waaiersgewijs geplaatst en met rood 
lint gebonden. 

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2011 ontworpen door Piet Bultsma te Oosterwolde voor de naamdragende nakome
lingen van de oudste voorvader en eerste naamdrager Heinrich Langen, geboren circa 1632, pachter te 
Huppelrath en overleden aldaar 11 december 1707, gehuwd met Catharina Brentgens. 

Geregistreerd op verzoek van drs . Vdso Wilhclrnus Mada Langen, gcbo1·cn B1·unssun:1 1.9 juli 1975, 

wonende te Vleuten, zoon van Herman Wilhelmus Gerardus Langen en Susanne Petronella Tillemans. 

Registratienummer: N G v.2011.192 ( College Heraldiek, Amsterdam, 12 oktober 2011) 
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LEIJTEN (Tilburg, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
In rood een gouden onklaar anker met een zilveren ankertouw, vergezeld 
beneden van twee zilveren schuinkruisjes, en in een zilveren ingebogen 
punt een rode roos, goud geknopt en groen gepunt. 

Helmteken: een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en genageld. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2005 ontworpen door René Vroomen te Echt. Het wordt ge
voerd door de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen. 

De oudst beschreven voorvader is Wilhelmus L(e)ijten, gedoopt Tilburg 13 oktober 1698, gehuwd 
aldaar 7 juni 1722 met Gertrudis Peter van den Hout, geboren te Tilburg. 

Geregistreerd op verzoek van Martinus Petrus Emmanuel Franciscus Maria Leijten, geboren Veld
hoven 25 december 1947, wonende aldaar, zoon van Antonius Johannes Leijten en Theodora Helena 
Catharina van der Heijden. 

Registratienummer: NGv.2011.187(College Heraldiek, Amsterdam, 6 april 2011) 

ROSEN (Cuxhaven, Duitsland) 

Beschrij'ving: 
In zilver een groene woonwagen met drie ramen verlicht van het veld, boven 
vergezeld van drie rode rozen, goud geknopt en groen gepunt. 

Helmteken: een schuingekruiste zilveren schaar en mes. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2011 ontworpen in samenwerking met het College Heraldiek 
ten behoeve van de aanvrager en de naamdragende nakomelingen van Karel 
Herman Rosen (1889-1923) en Wilhelmina Rooze (1891-1969), gehuwd Olst 
12 december 1914. 

000 
- ~ - -

"" 1 1 1 ~· 
De oudst beschreven voorvader is Carl Rosenberg, geboren Cuxhaven (D.), zoon van Johannes August 

(1739-1810); relatie met Anna Adelheid Lindemann, gedoopt Papenberg (D.) 27 maart 1772, dochter van 
Heribertus Oldig Lindemann en MargarethaJansenJungebloth. 

Geregistreerd op verzoek van Maria Christina Rosen, geboren Utrecht 14 juni 1959, wonende te Biltho
ven, dochter van Fredericus Rosen en Gijsje van Setten. 

Registratienummer: NG v.2011.190 (College Heraldiek, Amsterdam, 12 oktober 2011) 

Gens Nostra 66 (2011) 631 



STEVENS (Westzaan, Zaanstad, Noord-Holland) 

Beschrijving: gedeeld: I in rood een gekanteelde burcht van zilver met open 
poort en een verlicht venster; II doorsneden: a in zilver drie zwarte weerha
ken (2-1); b in zwart een zilveren lauwerkrans. 

Helmteken: twee gekruiste zwarte ganzenveren. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2010 ontworpen door de familie in samenwerking met Wil
liam Coolen te Berkel-Enschot ten behoeve van de familie Stevens. 

De oudst beschreven voorvader is Johannes Stevens, gedoopt Westzaan 30 
december 1796, als zoon van Hendrik Stevens en Neeltje Oud; gehuwd Westzaan 3 juni 1821 met Corne
lia Bongers, gedoopt Assendelft 24 september 1794, dochter van Gerrit Bon gers en Maartje Wessers. 

Geregistreerd op verzoek van Diederik Laurens Maria Stevens, geboren Rotterdam 21 maart 1960, wo
nende te Hedikhuizen, zoon van Hendrikus Johannes Antonius Stevens en Anna Maria Theresia van 
Willige. 

Registratienummer: NG v.2010.183 ( College Heraldiek, Amsterdam, 1 december 2010) 

VAN VELTHUIZEN (Hermitage, Suriname) 

Beschrijving: 
In zilver vanuit de schildpunt een omgekeerde rode keper en een groene 
palmboom. 

Helmteken: een zwarte runderkop met zilveren hoorns. 
Dekkleden: rood gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2011 ontworpen door het College Heraldiek ten behoeve van 
de aanvrager en de nakomelingen van zijn grootouders Gijsbertus Overeem 
(1881-1827) en Wilhelmina Cornelia Johanna van Velthuizen (geboren 1893), 
die de naam Van Velthuizen dragen. 

Genoemden behoren tot de families van in 1845 naar Suriname geëmigreerde Nederlandse boeren 
die deelnamen aan de boerenkolonisatie onder andere te Voorzorg aan de Saramacca. 

Geregistreerd op verzoek van Dirk Aloysius van Velthuizen, geboren Paramaribo, Suriname 20 sep
tember 1952, wonende te 's-Gravenhage, zoon van Dirk Aloysius van Velthuizen en Veronica Louise van 
Dijk. 

Registratienummer: NG v.2011.191 ( College Heraldiek, Amsterdam, 12 oktober 2011) 
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VAN ZON /VAN SON 
(Zand wijk, Tiel, Gelderland, Heerewaardense tak) 

Beschrijving: 
In blauw drie gouden penningen (2-1) en in een zilveren schildhoofd een 
groene zalm. 

Helmteken: een stappende gouden haan met rode kam en lellen. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2010 ontworpen door Willem van Zon te Utrecht voor de 
Heerewaardense tak van de familie ten behoeve van de naamdragende na-
komelingen van Gijsbert van Zon (ook: van Son; 1818-1899), kastelein, landbouwer te Heerewaarden, 
gehuwd aldaar 2 september 1854 met Jantje Udo (1825-1920), overgrootouders van de aanvrager. 
Het wapen is geïnspireerd op de reeds bestaande wapens van twee andere takken van de familie van 
Zon, geregistreerd NG vonder nummers 158 en 159. 

Grootvader van genoemde Gijsbert is Gijsbert van Son (1759-1809), visser te Heerewaarden, broeder 
van Paulus van Zon (1769-1845) en Adrianus van Zon (1772-1822), allen geboren te Tiel en zonen van 
Adrianus van Zon/Son (1727-1779) en Elisabeth Grisel/Grasell (1735-1816). 

De oudst bewezen voorouder is Gijsbert Willemsen van Son, geboren circa 1685, wonende te Zand
wijk, Tiel, overleden aldaar in 1772, gehuwd Tiel 5 mei 1715 met Catharina Arnolds, gedoopt Zetten 13 
december 1689. 

Geregistreerd op verzoek van Henriette Elisabeth van Zon te 's-Gravenhage, geboren Palou (NOi) 22 
maart 1927, dochter van Gijsbertus van Zon en Anna Maria Sophia de Moet. 

Bronnen 
- W. M. T. van Zon, Genealogie van de familie van Zon : Beschrijving van 300 jaar ener Gelders-Utrechtse familie, 

Utrecht 1994. 
- W.M.T. van Zon, 'Wapenregistratie Van Zon', in: Gens Nostra 64 (2009), pag. 733. 

Registratienummer: NGV.2010.184 (College Heraldiek, Amsterdam, 26 januari 2011) 

ZWARTKRUIS (Weurt, Gelderland) 

Beschrijving: 
In zilver een beurtelings geënte rode dwarsbalk; boven vergezeld een zwart 
schuinkruis je. 

Helm teken: een zwart Andreaskruis. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 1968 ontworpen door mr. G.A. Bontekoe te Oosterwolde 
ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Albertus Zwartkruis 
(1867-1937), gehuwd met Elisabeth Jansen (1864-1935), grootouders van de 
aanvrager. 

De oudst beschreven voorouder is Jan Janssen Swartcruys, landbouwer te Weurt, geboren 1606 en 
overleden 1656, getrouwd Nijmegen 24 mei 1631 Hendrikske van Wolfferen uit Hees. 

Geregis treerd op verzoek van Albertus Petrus Zwartkruis, geboren Valburg 3 juni 1928, wonende te 
Vleuten, zoon van Wilhelmus Adolfus Zwartkruis en HendrinaJohanna Schouten. 

Registratienummer: NGV.2011.188 (College Heraldiek, Amsterdam, 1 juni 2011) 
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Bob Kemp wint Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2009 

Het was 1 oktober 2011. Buiten stond de zon 
aan een strakblauwe hemel. Niet eerder wa
ren in Nederland zulke hoge temperaturen 
gemeten in oktober. Het was, kortom, fees
telijk weer. En dat droeg extra bij aan de fees
telijke uitreiking van de Nederlandse Prijs 
voor de Genealogie, dit maal in het audito
rium van het Utrechts Archief. Het was de 
zevende keer dat deze prijs werd uitgereikt. 1 

Winnaar was Bob Kemp te Hazerswoude
Rij ndijk, die de prijs won voor zijn in 2009 

in Gens Nostra verschenen artikel over de 
oudste gereformeerde doopboeken in IJssel
stein! Waarom de jury3 dit artikel bekroon
de, is te lezen in het juryrapport. 

Na een openingswoord door MiekeBreij na
mens het Utrechts Archief werd door jury
voorzitter Léon van der Hoeven het juryrapport 
voorgelezen en de prijs uitgereikt. Daarna 
volgde een waar mini-symposium. Denis 
Verhoef uit Linschoten zette in een betoog 
vol humor het beeld neer van de genealoog 
Kemp en zijn levensprobleem: waar kwam 
Cornelis Jan Claesz vandaan? Hij deed dat 
weliswaar op ouderwetse wijze, met een flip
over, maar kwam uit bij de modernste me
thodes: DNA-onderzoek, zij het met een wat 

Juryvoorzitter Léon van der Hoeven (rechts) reikt in het 
UtrechtsArchiifBob Kemp de oorkonde uit behorend bij 

de Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2009 (foto Berend 
van Dooren, 1 oktober 2011) 

smoezelig beeld: de genealoog die in een regenjas bij onbekende verre verwanten met een 
wattenstaafje aan de deur gaat bedelen om wangslijm. 

De volgende spreker was emerituspredikant Marcel Kemp uit Den Haag, géén familie . Hij 
bracht zijn beroepskennis in stelling in wat hij zelf zowel een semireligieuze boodschap als 
een luchtige feestrede noemde. Hij legde een verband tussen Bob Kemp als genealoog en als 
klinisch fysicus die zich met slaap en slaapproblemen bezighoudt, ondermeer door te verwij
zen naar de Bijbelse koning Ahasveros die de slaap niet kon vatten en zich toen maar uit de 
oude kronieken liet voorlezen. Genealogisch onderzoek zou je - zo betoogde hij - wel eens 
een psychiater kunnen besparen en men wordt zich bewust van zijn herkomst. En dat geden
ken van het verleden is belangrijk, zoals een joods gezegde weergeeft: 'Vergeten leidt tot bal
lingschap, gedenken tot verlossing'. 

Na de wijze woorden van de ene Kemp werd de bijeenkomst besloten met een powerpoint
presentatie door de andere Kemp, laureaat Bob. Hij schetste in het kort hoe hij het probleem 
van de doopboeken had opgelost. Zo werd ook voor de leek inzichtelijk wat hij gedaan had. 
Nadat iedereen om vijf uur het archief moest verlaten, bleek er nog een toegift in petto: cul
tuurhistorica mevrouw Llewellyn Bogaers gaf voor de geïnteresseerden een rondleiding door 
het Utrecht achter de grachten: een verrassende en onbekende wereld voor de niet-Utrech
tenaar. Zo werd een feestelijke middag in de stralende zon op een gedenkwaardige manier 
afgesloten. 
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Juryrapport 
Wie de genealogische literatuur bijhoudt, komt een rijk scala aan werkvormen tegen: genea
logieën, parentelen, kwartierstaten, en in mindere mate heraldische stukken, monografieën, 
bronbewerkingen. Qua inhoud verschillen ze, maar qua vorm zijn ze vaak vergelijkbaar. En 
die inhoud kan variëren van een eenvoudig op een rijtje zetten van vondsten tot een ingenieus 
combineren en deduceren met behulp van vele details. 

Maar af en toe verschijnt er iets dat opvalt door zijn originele aanpak. En dat is het geval 
met het artikel over het oudste gereformeerde doopboek van IJsselstein dat Bob Kemp publi
ceerde in Gens Nostra van juni 2009. Er bleek een probleem te zijn met dat doopboek: de chro
nologie was verstoord. Dit kwam doordat het niet goed was ingebonden en doordat op een 
aantal bladzijden de jaaraanduiding ontbrak. Voor velen blééf dat een probleem - als men het 
al opmerkte- maar voor Bob Kemp werd het een uitdaging. Hij ging uitzoeken hoe de vork in 
de steel zat. Bij zijn onderzoek beperkte hij zich niet tot het bekijken van het afschrift, maar 
bekeek ook het origineel en stelde vast uit welke katernen het doopboek was opgebouwd. 
En hij zocht informatie op in de kerkrekeningen en combineerde die met de gegevens uit 
het doopboek. Hij vergeleek handschriften en legde een verband met de elkaar opvolgende 
schoolmeesters. Hij ontdekte dat niet alleen op zondag, maar ook op woensdag kerkdiensten 
werden gehouden en dus kinderen werden gedoopt. 

Met behulp van een tijdrekenkundig register kon nu gekeken worden welke data uit het 
doopboek correspondeerden met zondagen en woensdagen en zo kon het jaar van de inschrij
vingen worden bepaald en de chronologie van de bladen. Van belang daarbij bleek ook dat in 
IJsselstein in de onderzochte tijd nog de Juliaanse en niet de intussen in dit gebied meer gang
bare Gregoriaanse kalender werd gehanteerd. De uitkomsten werden gecontroleerd door na 
te gaan of er niet nu dopen in eenzelfde gezin te dicht bij elkaar lagen. In het enkele geval dat 
dit zo was, kon een plausibele verklaring worden gegeven. Ook ontdekte Bob Kemp nog een 
uit 1810 stammende kopie van het oudere doopboek met oudere aanvullingen, waarin hij zijn 
eerdere ontdekkingen bevestigd vond. 

De jury was onder de indruk van de unieke aanpak om zo tot de juiste datering van het 
doopboek te komen. Door het combineren van de verschillende disciplines trok zijn artikel 
de aandacht. Hij bereikte zo een fraai resultaat, waarmee hij aan degenen die geïnteresseerd 
zijn in IJsselstein een grote dienst heeft bewezen. De juiste data van het gereformeerde doop
boek uit de jaren 1639-1645 en 1665 worden op een presenteerblaadje aangereikt. Dit alles 
was voor de jury de aanleiding het artikel van Bob Kemp 'Aanvullingen en correcties op het 
Gereformeerde doopboek van IJsselstein in 1639-1645 en 1665' met de Nederlandse Prijs voor 
de Genealogie voor het jaar 2009 te bekronen. 

Noten 
1. Voor de zes eerdere prijswinnaars zie: Berend van Dooren, Léon van der Hoeven, Ton Hokken, 

'Uitreiking Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2008', in: Gens Nostra 66 (2011), pag.174-175 met 
a l s winn::u1.r: B.J. P in.lee en W. 1-Iccrs pink, 'rl ccrscopinc. De geschieden.is va n de erven en geslachten H eersp üzk 

1325-2000, Hilversum 2008; idem, 'De uitslag van 2007', in: Gens Nostra 64 (2009), pag. 151, met als 
winnaar: Dennis De Wit, Histo1y of the Dutch in Malaysia, Petalang Jaya 2007; en de eerste vier win
naars zie: B. van Dooren, L.M van der Hoeven en W.J. Spies, 'Uitreiking van de Aanmoedigings
prijs', in: Gens Nostra 63 (2008), pag. 196-197, noot 1. 

2. Bob Kemp, 'Aanvullingen en correcties op het Gereformeerde doopboek van IJsselstein in 1639-
1645 en 1665', in: Gens Nostra 64(2009), pag. 433-447. 

3. Berend van Dooren te Den Haag, Léon van der Hoeven te Den Haag en Ton Hokken te Utrecht. 
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Het portr9t van ... 1 

[Wenceslaus Rupert en Antje Bruijn] 
1 

DOOR WIM NYPELS 

Wenceslaus Rupert, geb. Amsterdam 6-5-1847 (St. Jansstraat), schrijnwerker, kastenmaker, van 
Amsterdam vertrokken naar Utrecht en op 4 februari 1871 gevestigd in Purmerend aan de 
Hoogstraat met een meubelwinkel, overl. ald. 31-8-1919, zn. van Joannes Rupert en Dorothea 
Cornelia Bon gers, tr. Purmerend 27-10-1872 Antje Bruijn, geb. Purmerend 1-10-1849, over 1. ald. 
25-9-1898, dr. van Simon Pieter Bruijn en Jacoba Kimman. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1873 en 189015 kinderen geboren. 

De familie Rupert is afkomstig uit Mainz (D).2 Rond 1760 vestigden twee broers, Lorentz en 
Wenzel Rupert zich in Amsterdam als horloge- en klokkenmaker. Er zijn grofweg drie takken 
te onderscheiden: 
• een tak meubelmakers Amsterdam-Purmerend-Krommenie (meubelwinkel Wens Rupert 

in de Hoogstraat te Purmerend); 
• een tak van meubelmakers Amsterdam-Purmerend-Hoorn (meubelwinkel Joh. Rupert aan 

het Grote Noord in Hoorn) en 
• een tak n-iet onderne1ners en artsen A1nsterdan1.-Soest. In Soes t is een s traat vernoe1nd naar 

huisarts Rupert. 

De foto van Wenceslaus kreeg ik via Paul Rupert (1949) te Houten, en die van Antje via Tiny 
Rupert (1935) te Heiloo. De foto's lijken rond 1885 op verschillende tijdstippen te zijn ge
maakt. De fotograaf is onbekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. J. W.A. M. Nypels, Kwartierstaat Rupert-Droog, Amsterdam 1994. 
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1 i,J adenda et corrigenda 
2011 

Van Bergeijk (Wijk en Aalburg en Waalwijk) tot begi,n negentiende eeuw 
Gens Nostra 61 (2006), pag.1-14 en 761 

• pag. 7, IV. Op 16-6-1777 werd te Waalwijk een borgbrief afgegeven van Sprang voor Leendert van 
Bergeik en Johanna Maria Damen. Voor hun dochters Kristina, Mechelina en Helena werd 27-10-1777 
een borgbrief afgegeven, eveneens van Sprang. 

• pag. 8, IVb-5. !zaak van Bergeijk, overl. Sprang 22-9-1854. Antonia Spronk, geb. Maasbommel 3-11-1782. 
Zijn tweede vrouw Cornelia Helena Dekkers, over 1. Sprang 24-3-1873, tr. (1)Johannes Tieman. 

• pag. 10, Ib. Een Arien J acobsen van Wijck en Lijsbet Laurenssen lieten op 1-1-1668 te Veen een zoon 
Laurens dopen. 

• pag. 13, 3. Leendert Bergeik, lidmaat te Den Haag met att. van Gorinchem 1740, wonend Buitenhof. 
Hij is mogelijk identiek met Illc (pag. s). 
Meggelina van Bergeijk, verplaatsen als dochter van !Vb. (pag. 7-8). 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht met de naamdragers Muyer, 
In 't Velt, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kaptein 

Gens Nostra 61 (2006), pag. 61-94, en 63 (2008), pag. 771-774 

Trijntge Pauwels (2006, pag. 68 e.v., gen. Ila-6) maakte op 21 november 1675' voor schepenen van Sint 
Anthoniepolder een testament met haar tweede man Gijsbert Sijmons Smits, waarin zij onder meer een 
'goude wapenringh gemerckt met een boompie ende twee i i' legateerde aan 'hare nichte' Teuntje 
Jansdr, die identiek moet zijn geweest met de nagelaten dochter van haar zusterNeeltge Pauwels bij Jan 
Adriaens Braem (Bramen) (2006, pag. 72, gen. Ila-8). De op de wapenring staande figuren werd wellicht 
door het op heraldisch gebied ongetwijfeld niet onderlegde boerenechtpaar verkeerd geïnterpreteerd 
en zouden terecht vertoond kunnen hebben het oude wapen van Trijntge's familie met de twee heral
disch links gewende ketelhaken met daartussen een vis met de kop omhoog (2008, pag. 772). Dit zou 
dan betekenen dat de familie ook nog in de late zeventiende eeuw kennis had van dit vermoedelijk 
reeds al door hun voorouders in de vijftiende eeuw gevoerde familiewapen. 

Noot 
1. Stadsarchief Dordrecht 1010, ora Sint Anthoniepolder, inv.nr.1, fol. 180 e.v. 

K.J. Slijkerman, Waarde 

Drie Wouters in één gezin, klopt dat? 
Gens Nostra 6z (2007), pag. 373-393, 481-501 

• pag. 392 Vh. kind 2:' ' 
Wijnandt van Barneveld, ged. (Nieuwe Kerk, ds. Peregrinus) 10-5-1727 (get. Antonij van Asselt en 
Hendrijna van Maare), overl. Schiedam (Proveniershuis) 14-10-1797,' tr. (1) Kethel 28-10-1753 (JM van 
[den] Haag, wed. van Adrianus van Brakel) Margaretha Ouwenaller, begr. Kethel 20-6-1777;3 otr./tr. 
(2) Overschie 21-1/6-2-1780 (wednr. van Margaretha Ouwenaller, wonende te Kethel, wed. van Paulus 
Brandenburgh, wonende te Overschie) Neeltje Cornelis Roggeveen, ged. Bergschenhoek (geref.) 18-1-
1731 (get.: Neeltie Cornelis Hofland),• overl. Schiedam (Proveniershuis, staande in Oud-Mathenesse) 
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16-9-1816,' dr. van Cornelis Ariens Roggeveen en Maria de Vries. 
Neeltje Cornelis Roggeveen otr./tr. (1) Bergschenhoek 19-5/14-6-1750 (JM van Overschie, JD van 

Bergschenhoek)/ otr. (1) Overschie 21-5-1750 (JM van Overschie, JD van Den Berg) Paulus (van) 
Brandenburg(h), ged. Overschie (geref.) 22-6-1721, begr. ald. (in de kerk) 19-2-1779 ('t beste kleed, 11/2 
uur geluid), zn. van Joris van Branden burg en Annetj e Gouwen tak. 

Noten 
1. Met dank aan C.J.J. Wijnen te Huizen. Indien niet anders vermeld zijn de nieuwe gegevens ont-

leend aan de Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Rotterdam (DSR). 
2. Gemeentearchief Schiedam (GAS), klapper O-Kethel, fiche 100. 
3. GAS, klapper O-Kethel, fiche 118. 
4. DSR, D Ger.1300-765D-239. 
5. BS, akte 168. 
6. DSR, T Ger. 1300-765T-498. 

Aat Oosterbroek, Utrecht 

Bij de kwartierstaat van Nederlands oudste inwoonster, Wytske van Dijk-Meindersma 
Gens Nostra 65 ( 2010 ), pag. 335-337 

Wytske van Dijk-Meindersma, over!. Peize 10-11-2010. 
Albert Hoeksta, Roosendaal 

Bij de kwartierstaat van Jos Brink (1942-2007) 
Gens Nostra 66(2011), pag.39-41 

• pag. 39: Het gezin van Jos Brink woonde al in de oorlog in Rotterdam. 
• pag. 41: 

Nummer 6 (Gerardus Kuster), ook: brigadier/rechercheur van politie. 
Nummer 7 (Pieternella Wilhelmina Smits), geb. Rotterdam 24-9-1879, lees: geb. Rotterdam 24-3-
1879. 
Nummer 25 (Joanna Catharina van Weert), ged. Rotterdam (r.-k.) 19-1-1795, lees: ged. Rotterdam (r.
k.) 9-1-1795. 

A.J. Stasse, Utrecht, met dank aan G. Koning, Voorburg 

De familie Van Woelderen in Grave en het Land van Cuijk 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 79-113 

• pag. 81, l.3, Lysbeth Hermense van Andel is mogelijk dezelfde als Lijsbeth van der Woelde die doop
getuige is op 31-7-1679 bij een kind vanJenneken Harmans van Andel. 

• pag. 82, Il.5, Jacobus Smits was inderdaad koopman te Grave. Op 1-3-1718 wordt hij als zodanig ge-
nocrnd .· 

• pag. 84, Illa.6, Anna Gertruij van Woelderen liet op 25-4-1756 te Cuijk een onecht kind dopen, ge
naamd Anna Geertruijdt. 

• pag. 84, Illa.5, Een Ida van Woelderen, testeert op 23-2-1751 ten huize van haar vader Peter [sic!] van 
Woelderen [wordt misschien bedoeld haar neef?]. De testatrice is ziek.' 

• pag. 85, 1, Hendrina van Woelderen (ook van Weelderen) was lidmaat van Randwijk 23-12-1726 en 
was in 1743 al overleden.3 Hendrik van Vastrik, ged. Randwijk 7-11-1701, lidmaat ald. april 1722, zn. 
van Peter Vastrik (en Anna Roest?). Hendrik otr. (2) Lienden 6-5-1752 Maria Bisschop, wed. van schout 
Huibert van Wijk, wonende ter Lienden. Hendrina en Hendrik kregen vier kinderen. 4 

• pag. 87, IVa, Israel van Woelderen wordt in 1746/1747 genoemd als diaken en in 1765 als ouderling van 
Grave. 
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• pag. 87, IVa, In het rechterlijk archief van Heusden werd een procuratie van het echtpaar Israel van 
Woelderen en Pieternella Kleijn, echtelieden wonende Grave ingeschreven. Deze werd op 4 mei 
1741 verleden voor notaris H. Bernts te Grave. Zij waren erfgenamen van hun (schoon)vader Jacobus 
Kleijn, in leven schoolmeester in de Klundert. ' 

• pag. 92, IVc, Hendrik van Woelderen werd ook nog in 1768 als ouderling genoemd. 
• pag. 92, kind 2, Agneta Johanna van Woelderen, lidmaat te Schiedam met att. van Cuijk 5-2-1779, 

over!. Schiedam 9-11-1838, tr. Leendert Borstiken, geb. Schiedam 2-2-1758, stadsbode/gerechtsbode 
ald., over!. ald. 12-2-1825, zn. van Coenraad Borstiken en Neeltje Verbeek. Hij tr. (1) Catherina Krui
mel. Mr. Care! Jan Bosschaert, oud raad van de vroedschap enz., oud burgemeester der stad etc., 
wonende alhier, legateert op 13 augustus 1805 Johanna van Woelderen, huisvrouw van Leendert Bor
stiken, gerechtsbode alhier, een bedrag van 1000 gulden. 6 

• pag. 93, kind 9, Petronella Jacoba van Woelderen, lidmaat te Schiedam met att. van Grave 16-2-1789, 
over!. Schiedam 7-8-1800, tr.Johannes Voorbach, geb. Schiedam 9-1-1774, over!. ald. 9-11-1838, zn. van 
Johannes Voorbach en Cornelia de Gruiter. Hij tr. (2) Pieternella Dijkmans. 

• pag. 93, Vb, Hendrik Willem van Woel deren wordt genoemd in 1772 genoemd als lidmaat te Utrecht.7 

• pag. 99, Vd, Gerrit van Woelderen, doet belijdenis te Den Haag in 1778 en was schoolmeester van 
Kruisstraat van 1791-na 1805.' 

• pag. 94, Vc, Israel Daniel van Woelderen testeerde te Gorinchem 18 maart 1812• en een inventaris werd 
opgemaakt op 23 april 1812. •0 

• pag. 109, noot 101, kind 4, Pieter van Woelderen, over!. district Stad Curaçao 22-11-1842, tr. Geertruyda 
Bijmelaar, geb. Curaçao 2-2-1758, over!. district Stad Curaçao 1-2-1834. 

Noten 
1. Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Schepenprotocol Mill, inv.nr. 546, pag. 88-89. 
2. BHIC, Schepenbank Land van Cuijk, inv.nr. 430, d.d. 23-2-1751. 
3. Gelders Archief, ORA Overbetuwe, inv.nr. 196, procesdossier 11: De rentmeester van het Huijs 

Bergh contra Hendrik van Vastrik, weduwnaar van Hendrina van Woelderen. Betreft eis tot het na
komen van een pachtcontract. Idem procesdossier 12: Peterke Roest, weduwe van Tomas Hermsen 
contra Hendrik van Vastrik, weduwnaar van Hendrina van Weelderen. Betreft de regeling van de 
terugbetaling van een obligatie. 

4. Kinderen ged. te Randwijk: 
a. Anneke, ged. 12-9-1728, begr. Randwijk 12-9-1729. 
b. Anneke, ged. 24-9-1730. 
c. Peter, ged. 25-12-1732. 
d. Henrik, ged. 31-7-1735. Hij was mogelijk degene die met Elisabeth de Wi(e)lde in Amsterdam in 

1764 een zoon laten dopen. 
5. Streekarchief Land van Heusden en Altena, RHeusden 459, fol. 2ov-21v. 
6. Gemeentearchief Schiedam, ONA Schiedam, inv.nr. 1034, pag. 809 (testament); inv.nr. 1036, pag. 

846 (inventaris); inv.nr.1037, pag. 1180 (rekening). 
7. Het Utrechts Archief, Index lidmaten Geref. Gemeente 1772 (415, f. 53v.). 
8. H. Th. M. Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795, Tilburg 1997. 
9. Regionaal Archief Gorinchem, notarieel archief notaris C. G. Boonzaijer, akte 21. 

10. Idem, akte 69. 
H.L. Stasse, Hellevoetsluis en Arie Jan Stasse, Utrecht 

Bij de hwartierstaat van Nederlands oudste inwoonster, Geertruida Draaisma 
Gens Nostra 65 (2011), pag.123-125 

Geertruida Draaisma, over!. Leeuwarden 12-8-2011. 
Albert Hoeks tra, Roosendaal 
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Kwartierstaat Maria Wesselina Margaretha van Gortel 
Gens Nostra 65 (2011), pag. 214-215 

Kwartieren 14/15. Willem Hijink, tr. Doniawerstal 5-5-1829, lees: Gendringen 17-7-1872 Wilhelmina 
Johanna Hesselink. 

Frans Thorissen, Utrecht 

Bij de kwartierstaat van Gerardus Johannes van Oort (1910-1986), hovenier 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 222-223 

Pag. 223: nummer 1: G.J. van Oort is geboren op 24 juli 1910 i.p.v. 25 juli 1910 en zijn vrouw Anna Maria 
Smit is geboren op 7 juli 1913 i.p.v. 7 juli 1911. Ze zijn mijn ouders. 

Mieke Verheul-Oort, Wageningen 

Het portret van Godefridus Johannes Verheul en Petronella de Rijk 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 224 

De ouders van de bruid heten: Wilhelmus de Rijk en Cornelia de Rijk (i.p.v. Cornelis de Rijk en Johanna 
de Rijk). 

Sep Hulst, Amsterdam 

Zoektocht naar de 'onbekende' vader van Hendrick Duijm (1675-1754) 

Gens Nostra 66 (2011), pag. 503-512 

Pag. 508, illustratiebijschrift, voor de naam Hendrijn Hendrik, lees: Hendrijn van Lee. 

'Ieder kind is een kind van God'. Interview met Marcel Kemp 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 547 (personalia) 

• M.F. Kemp heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is in 2002 gepromoveerd aan de Vrije Uni
versiteit. 

• Op 26 oktober 2011 is kleinkind vier geboren: Bauke Sjoerd Kemp. Hij stamt via zijn moeder af van 
Lutje Gijsberts van Ham, een zus van Aart Gijsbertsen van Ham (1780-1845) die centraal staat in het 
eerstvolgende verhaal 'Het geheim van boerderij De Horst te Ede', pag. 533-559. 

M. F. Kemp, Den Haag 

Colofon 
Gens Nostra 66(2011), pag. 622 

Het juiste email-adres van Robert Philip po is: robert.philippo @robus.nl (i.p.v. @robes.nl) 
Robert Phili ppo, Hardinxveld-Giessendam 
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De Hoogvlietse boeren Claes]ansz de Waert en 
Claes Jansz Coijer en hun families 

[vervolg van Gens Nostra 66 (2011), pag.19] 

DOOR K.J. SLIJKERMAN 

Va. Dirck (Dijrck) Schillemans Waelboer, geb. en wonende in de Korendijk (1636), boer op de 

ouderlijke hofstede in de Korendijk (sedert 1635), schepen van Goudswaard (1636-1638), begr. 

Goudswaard (in de kerk) 1-1-1641,193 tr. Goudswaard (otr. Maasdam 23-6) 1636Jaepken]oosten 
van Maesdam, geb. en wonende Maasdam (1636), weduwe wonende in de Korendijk (1644), 

overl. Goudswaard ('s-avonds tussen 5 en 6 uur) 5-2-1655, wrs. dr. van Joost Dircx (Vermaes), 
bouwman te Maasdam, heemraad, schepen, stedehouder van Maasdam, en Mariken Cornelis 
Wijten.194 

Zij tr. (2) Goudswaard (1' afk. 17-1) 1644Jacob Willems Hoogewerf (j.m. van en wonende in de Koren
dijk, boer te Goudswaard). 

Dirijck Schijllemansen en vervangende zijn broeder Jan Schijllemansen, inwoners van de Koren
dijk, verklaarden op 19 mei 1634 aan Pijeter Pijters Man, wonende nu ter tijd in 'Somerdijck Land', 
een som van 550 Carolusgulden schuldig te zijn als zijnde de restsom van de koop van zes gemet in de 
Korendijck, 'int houckgen' van de weg bij ArienJans Nijewenboer. Deze schuldbrief was op 10 juni 1635 
geroyeerd.'95 Op 3 juli 1635 verklaarde Dijrck Schilmanssen, inwoner van de Korendijk, aan zijn vader 
Schilman Janssen 4800 Carolusgulden schuldig te zijn en dat vanwege de overname bij contract van 
24 mei 1634 van negen gemet 'costbaer' land met daarop de 'huysinghe, boomgaert, berghen, schuyre, 
keete' etc. met nog circa één lijn 25 roeden erfpachtland daaraan gelegen, alsmede voor de overname 
van paarden, koeien, beesten, de tienden uit de twee gemet Armenland, bouwgereedschappen etc. en 
dat onder verband speciaal van het gekochte.'96 Sedert de vanaf 1635 bewaard gebleven kerkvoogdij re
kening van Goudswaard is Dijrck als pachter van die instelling vermeld gevonden.'6' Op 31 maart 1638 
stelde Dijrck Schilmans Waelboer zich op een publieke verkoping diverse malen als borg voor Pieter 
Schilmanssen.'97 Van zijn broeder Pieter kocht Dijrck Schillemansen in 1640 voor 2000 gulden vier ge
met onder Goudswaard met de daarop gezaaide tarwe en enige aanwas.'98 Op 6 december 1640 betaalde 
Dijrck Schillemans nog pacht aan de kerkvoogdij van Goudswaard.'6' Pieter Schillemanssen Leeghe
wech, wonende onder de jurisdictie van Zuidland, transporteerde op 31 januari 1641 aan de gemene en 
nog ongekavelde boedel van zijn zaliger broer Dijrck Schillemanssen vier gemet aan 'de Vaetwech' in 
de Korendijk, oostelijk belend aan land van Dijrck, met het daarop rustende recht van tienden, alsmede 
de tienden van een belendend perceel van dezelfde afmeting van de erfgenamen van Pieter Eeuwitz., en 
de helft van de aanwas gesproten uit 30 gemet 60 roeden in de Oostpolder aldaar.'99 Op 9 juli 1642 werd 
'J aeptge J oosten, weduwe van Dirck Schillemans, daerna getrout met Jacob Willemsen Hoogewerf op 
belijdenis lidmaat te Goudswaard. Nadien werd bij haar aangetekend dat zij op vrijdag 5 februari 1655, 
des avonds tussen 5 en 6 uur, was gestorven.'00 

Uit dit huwelijk: 

1. Kind, geb. 1636/1637, begr. Goudswaard (in de kerk in het graf van vaders moeder) 28-6-
1637. '01 

2. Geertien Dirck Schilmans, j.d. van de Korendijk, wonende 's-Gravendeel (1658), overl. vóór 
1660, tr. 's-Gravendeel (otr. Goudswaard 24-11-1658; nadien enige tijd de geboden ge

schut) 23-3-1659 Andries Ariens (Arents) Aertoom, geb. 's-Gravendeel circa 1639, j.m. van 
en wonende 's-Gravendeel (1658), weduwnaar wonende 's-Gravendeel (1661/1662), boer 
onder Maasdam/ in Bonaventura onder 's-Gravendeel (1666, 1674), levenslang uit Zuid
Holland verbannen en gevlucht naar Willemstad, overl. Willemstad tussen 1679 en 1700, 
zn. van Arij Andries Aertoom alias Arijmaet, boer, ouderling, schepen van 's-Gravendeel, 

en Aegtgen Jans Sneep. ' 0
' 
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Hij tr. (2) Maasdam (otr. 3-12-1661) 1-1-1662 Geertuijt (Geertge) Heijmens (ged. Maasdam 15-2-

1637, over!. Willemstad vóór 5-4-1711, dr. van Heijmen Jacobs, boer in Bonaventura onder Maas
dam, schout van Maasdam, en Barbara Geerlofs (Gelven)'03). 

Een akte van 15 januari 1659 vermeldt dat de gerechtsbode van 's-Gravendeel zich diende te 
begeven naar de in de Korendijk wonende Jan Schillemans om hem te vragen of hij akkoord zou 
gaan met het huwelijk van zijn nichtje Geertje Dirck Schillemans met Andries Arens Aardoom.Jan 
verklaarde dit huwelijk niet te zullen beletten. ' 04 

3. Schil(le)man Dircks, j .m. van de Korendijk ( 16 59 ), weduwnaar wonende de Korendijk ( 1669 ), 

over 1. Goudswaard in 1702, tr. (1) Goudswaard (1• gebod 28-9) 1659 Machteltje (Magdalena) 
Jans Maesdam, ged. Maasdam 6-2-1639, j.d. van Maasdam (1659), begr. Goudswaard 16-

9-1667,16' dr. van Jan Arijensz Maesdam, bouwman te Maasdam, nadien te Mijnsheeren
land, heemraad, kerkmeester, stedehouder, schout, rentmeester van de ambachtsheer, 
ouderling van Maasdam, heilgegeestmeester van Mijnsheerenland, en Maijken Gillis 
Vinck(e);' 05 tr. (2) Goudswaard (1< afk. 6-1)1669 Ariaentge Gillis (van der Sluijs), j.d. van en 
wonende de Korendijk (1669 ), dr. van Gillis Gillis Smit de jonge en Martijntje Engels. ' 06 

Ariaentge Gillis werd op 27 maart 1660 op belijdenis lidmaat te Goudswaard.107 

Op 30 augustus 1664 leende Schilleman Dircks, wonende in de Korendijk, van de plaatselijke 
predikant Ds. Johannes Crooswijck 900 Carolusgulden, waarvoor hij vier gemet 1'/, lijn nieuw 
land in de polder De Eendracht op hypotheek zette, waarvan de helft hem aangekomen was bij 
overlijden van zijn vader Dirck Schillemans en dat blijkens het (verloren gegane) schepenwees
boek van de Korendijk. Hij tekende 'Schilman Dircks'. In de marge is aangetekend dat Bastiaen 
Janse van d(e)r Riel (Van Driel) op 20 oktober 1680 de afgeloste brief ter secretarie van de Korendijk 
vertoonde. ' 08 Op 10 juli 1667 verklaarde de in de Korendijk wonende Schillman Dircks 463 gulden 
schuldig te zijn aan de Korendijkse secretaris Leendert van de Poll en dat vanwege geleende pen
ningen, voldoening van de halve verponding over 1666, alsmede de 40• penning van het land door 
hem aan zijn kinderen opgedragen. Hiervoor belastte Schilman vier gemet 11

/, lijn nieuw land in 
de polder De Eendracht onder de Korendijk, hem voor de helft aangekomen bij overlijden van zijn 
vader Dirck Schillmans en dat ook weer blijkens de uitkoop in het (verloren gegane) weesboek op 
pagina 42 verso. Dit land was aan de noordzijde belend door Jan Schillmans. Voorts nog één mor
gen min 67 roeden in de Oostpolder onder de Korendijk, dat aan de zuidzijde door voornoemde 
Jan was belend. Hij tekende als 'Dirck Schillemanss'. 209 

Uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker): 
a. Lena Schilmans, ged. Goudswaard 30-9-1663 (get. Marijtghe Jans). 
b. DirckSchilmans.Hoogvliet, ged. Goudswaard 29-4-1665 (get. Neeltghe IJsbrants)."0 

c. kind, begr. Goudswaard 19-10-1666 ('Schillemans jong'; mogelijk identiek met kind b) 
d. kind, begr. Goudswaard 22-9-1667. m 

e. JaapjeSchilmans (j .d. van de Polder (=Vierpolders) 1691)."' 

f. MaaikeSchilmans. 

Vb. Inghel (Engel) Schilmans, woonde te Nieuwenhoorn (1635, 1639 ), over!. na 3-3-1639. tr. vóór 
25-5-1637 N.N. 

De in Nieuwenhoorn woonachtige Engel Schilmansz transporteerde bij akte van 16 september 1635 
één morgen 444 roeden opt Tollegors in Oud-Beijerland met het daarop staande gewas."' In een akte 
van 22 maart 1636 is Inghel Schilmansen genoemd als belender van zijn ouderlijke hofstede in de Ko
rendijk"• en in een akte van 20 mei 1636 is als belender van land in de Welhouck onder Nieuwenhoorn 
vermeld Engel Schillemansz of Willem Arensz. "' Van 3 februari 1639 dateren de koopvoorwaarden voor 
15 gemet 30 roeden in de Oostpolder van de Korendijk en op 3 maart 1639 deed de onder de jurisdictie 
van Nieuwenhoorn in het land van Voorne woonachtige Inge! Schillemanssen hiervan voor 6500 Caro
lusgulden overdracht aan mr.Willem Kettingh deJonghe in Den Haag."6 De naam van zijn echtgenote 
werd tot op heden niet aangetroffen. In de doopakten van haar kinderen is zij niet vermeld. 

Uit dit huwelijk: 
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1. Aren Engels, ged. Nieuw Helvoet 25-5-1637 (get. Leentghen Cornelis), van hem verder niets 
bekend. 

2. Willem Engels, ged. Nieuw Helvoet 12-2-1640 (get. Jaeptgen Joosten uijt de Koorendijck), 
van hem verder niets bekend. 

Vc. Jan Schilmans Hoogvliet, j.m. van en wonende in de Korendijk (1650 ), boer in de Korendijk, 
schepen van Goudswaard (1642, 1644, 1645-1648, 1668-1674, 1683-1688), heemraad (1648-1653, 

1658-1664, 1669, 1671), dijkgraaf(?) (1671) van de Oude Korendijk, over 1. wrs. na 26-2-1690, otr. 
Goudswaard 4-9-1650 Neeltge Aerts, j.d. van Oud-Beijerland, wonende in de Korendijk (1650 ), 

over 1. vóór 14-3-1685, dr. van Aert Aerts en Anneke Tijs. 
In 1634 van 1638 tot en met 1645 stond een losrente, gekomen van een in 1634 door de Staten verkocht 

perceel, op zes gemet 36 roeden in de Korendijk op naam van Dirck en Jan Schilmansz, gebroeders. 
Sinds 1646 tot in 1658 stond deze op naam van Jan Schilmansz en Jacob Willemsz Hogewerff. 167 In 1641 
was Dirck echter al niet meer in leven, maar de losrente bleef wel mede op zijn naam geboekt. In 1640 

kocht Jan Schillemans van zijn broeder Pieter voor 700 gulden een gedeelte van een aanwas beoosten 
aan de haven van de Korendijk.••• Op 30 mei 1642 stond Jan op nominatie voor de functie van heemraad 
van de polder Oude-Korendijk, maar werd niet verkozen." ' In oktober (datum niet ingevuld) 1644 

kreeg Jan Schillemanssen een hofstede of landstede bestaande uit 'wooninghe, huysinghe, berghe, 
schuyr' etc. met circa negen gemet met bijbehorende huurlanden in de Korendijk getransporteerd, 
welke afkomstig waren van de overleden Inghel Pietersen. Reeds op 22 mei 1644 was het eerste gebod 
hiervan ingegaan door de verkopers ds. Henricus de Vries, predikant te Westmaas, en mr. Joannes Pijl!, 
chirurgijn wonende te Zuidland, ieder getrouwd met een dochter van die Inghel, maar na het tweede 
gebod werden de geboden gestuit doordat ene Cornelis Adriaenssen de goederen naastte. Jan Schil
lemanssen kon de landerijen uiteindelijk afzonderlijk kopen. Bij het transport is vermeld dat voldaan 
werd met het op dezelfde dag passeren van twee schuldbrieven van elk 900 gulden De bruikweer 
(pachtland) bestond uit vier gemet Armenland. 218 In een register met de registratie van de 40' penning, 
ingaande 1 oktober 1644, is vermeld dat Jan Schillemanssen 15 gemet in de Noordpolder onder Gouds
waard had belast met een hypotheek van 3000 Carolusgulden ten behoeve van Aernout van Beresteyn, 
schepen der stad Delft. Tevens de vermelding dat Jan de voornoemde hofstede met circa negen gemet 
had gekocht."• Bij de ondertrouw van Jan en Neeltge op 4 september 1650 was de bruids vader Aert 
Aerts tegenwoordig. Neeltge werd mogelijk op 29 augustus 1627 te Oud-Beijerland gedoopt als dochter 
van de Oud-Beijerlandse 'slootmaecker' Aert Aertsz en Anneke Tijs. Op 16 mei 1655 werd te Gouds
waard een kind gedoopt van een schamele vrouw die tot Jan Schillemanse in de kraam lag. In 1656 
kocht Jan Schilmansz voor 62 pond een korentiend in de Korendijk. 167 Zeker sedert 1658 pachtte Jan 
land van de kerkvoogdij van Goudswaard.' ' ' Bij akten van 18 mei 1667 deed Jan Schillmans, met Ger lof 
Vervoeren, schout en secretaris van Piershil, en Maritge Willems van der Weijde, laatst weduwe van mr. 
Dirck Couwaele, in leven chirurgijn in de Korendijk, respectievelijk als voogden en als erfgenaam van 
genoemde Couwaele, transport van diverse percelen land onder Goudswaard, welke onder andere aan 
Jan Schillmans belend waren."° Bij akte van 15 mei 1669 leende Jan Schillemans Hoogevlieth, inwoner 
en schepen van de Korendijk, 1000 Carolusgulden van Jan Joosten Hijleboet, wonend te Dordrecht. 
Hiervoor belastte hij vijf gemet in de Meulenpolder onder de Korendijk met een hypotheek. Op 20 april 
1675 was deze hypotheekbrief afgelost."' 

In het verpondingskohier der 200' penning over Goudswaard van 1672 is Jan Schillemans weduwe 
geboekt voo r een g egoedheid van 4000 gulden, te rwijl de kinderen van Jan Schillemans over de erfe

nis van J annetje Pieters genoteerd zijn voor 1170 gulden."' Deze notitie is bevreemdend, want in 1688 
leefde Jan nog en zal voor de afkorting 'weduwnaar' gelezen moeten worden. Het is nog niet duidelijk 
op welke wijze erflaatster Jannetje Pieters aan de kinderen van Jan verwant was. Op 15 december 1672 
verklaarde Jan Schillmans vanwege de voldoening van de 40' penning te hebben gelicht op interest 
van de voogden van (zijn kinderen) Aert en Geertghe Jans Hooghvlieth de som van 850 gulden en dat 
onder speciaal verband van acht gemet met nog enige dijkettingen en gorzen." ' Op 11 september 1680 
wordt Jan Schilmans te Korendijk vermeld als halve capitalist" 4 en op 29 juni 1681 is er sprake van een 
obligatie van 200 gulden ten laste Jan Schillemans, die twee dagen eerder is gedateerd." 5 Jan Schille
manse Hooghvliet, Arij Corn(elis) Boender en Cornelis Cornelisse Boender, voogden over het nagelaten 
weeskind van Bastiaen Ariensen van der Eijck en Neeltie Corn(elis) Boender, verpachtten bij akte van 
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20 december 1681 een perceel land in de Schillemanspolder genaamd de Oostpolder. Jan tekende als 
'Jan Schillemanse'." 6 Het is mij nog onduidelijk in welke familierelatie Hooghvliet tot het weeskind 
stond. Kennelijk liep deze niet via de familie Boender." 7 Jan Schillemanse Hoochvliet, mede confrater 
in wette van Goudswaard, verklaarde op 14 april 1685 1500 Carolusgulden schuldig te zijn aan de heer 
Willem van Campen, stadhouder van Dordrecht. Voor deze lening belastte hij zeven gemet 'teellant' in 
de Nieuwe Noordpolder en acht gemet 'teellant' in het Oudeland van de Korendijk met een hypotheek. 
Mede compareerde zijn enige zoon Aert Jans Hoochvliet, wonende onder de Korendijk, en verklaarde 
uit handen van zijn vader volledig betaald te zijn van zijn moederlijke besterfenis en dat volgens zeker 
(niet door mij getraceerd) testament. Tevens verklaarde hij voldaan te zijn van de erfenis van zijn over
leden enige zuster GeertienJans Hooghvliet, wiens universeel erfgenaam hij was." 8 In een hierna nog 
te noemen akte van 26 februari 1690 is sprake van de stee van Jan Schillemans te Korendijk, zodat Jan 
toen nog in leven kan zijn geweest. / 

Uit dit huwelijk: 

1. Aert]anSchilmans aliasAert]ans Hoogvliet, onmondig 15-12-1672, weduwnaar laatst tot Ko
rendijk woonachtig (1692), bouwman te Goudswaard, overl. Goudswaard 25-11-1693, tr. 
(1) circa 1679 Margen (Maertie) Cornelis Goutswaert, over 1. 1689/1692, wrs. dr. van Cornelis 
Ariensz en Ningetge Jans; tr. (2) Goudswaard 28-12-1692 Magteltje Aarents, j.d. laatst tot 
Korendijk woonachtig (1692), overl. vóór 17-12-1693. 

Het eerste huwelijk van Aert vond vermoedelijk plaats ten tijde van een hiaat in het trouwboek 
van Goudswaard over de jaren 1678-1684; wellicht wel in of omstreeks 1679. In het doopregister 
bestaat een hiaat in de jaren 1679-1683, wat ten dele kan verklaren waarom er van de onder a, b 
en c genoemde kinderen te Goudswaard geen doopakte is te vinden. Op 30 maart 1679 werd het 
contract opgesteld waarin de Rotterdamse burgemeester Dominicus Rosemalen (Roos malen) voor 
de tijd van zeven achtereenvolgende jaren aan Aert Janse Hooghvliet, bouwman wonende onder 
de Korendijk, 15 morgen 336 roeden 'teelandt' in de polder Eendracht op grond van de Korendijk 
verpachtte. Aert tekent als: 'Aert Janse Hooghevliet' .22

• Op 11 september 1680 is Aert vermeld als 
'halve kapitalist' doende 'bouwerije' te Korendijk, houdende twee bedienden."• Op 28 juli 1685 

transporteerden de erfgenamen van Lena Jacobs land in de het Oudeland van Korendijk. Haar 
erfgenamen bestonden uit vier staken, waarvan één bestond uit Arijen Cornelis Goutswaert, mr. 
Jacobus Postellius, getrouwd met Neelken Cornelis,AertJanze Hoochvliet, getrouwd met Maertie 
Cornelis, en Arij Bastiaans Groenevelt, getrouwd met Leena Jans Hoogewerff (dochter van Jan 
Jacobse Hoogewerff en Leentje Cornelis).'30 Op 26 februari 1690 werden de huurcondities opge
maakt van Armenlanden in Goudswaard. Er is spake van vier gemet gelegen in de stee van Jan 
Schillemansz welke door AertJanze Hoochvliet in huur genomen werd.''' Over Aert en onder meer 
de afwikkeling van zijn boedel zijn nog tal van akten gevonden. Zo werd er op 10 december 1700 

een uitgebreide rekening overgeleverd ten behoeve van zijn nagelaten weeskinderen, waarvan de 
totale uitgave 19678 gulden acht stuiver bedroeg, maar vanwege de overschrijding ten opzichte 
van de inkomsten ten bedrage van ruim 1576 gulden dienden de weeskinderen dit bedrag op de 
boedel toe te leggen. ''' 

Uit het eerste huwelijk: 
a. NingentjeAerts Hoogvliet(van de Korendijk). 
b. Geertje Aerts Hoogvliet(van de Korendijk). 
c. Cornelis Aertsz Hoogvliet (geb. in d e Korend ijl<). 
d. Lijntje (Lij na) Aerts Hoogvliet, ged. Nieuw-Beijerland (wegens vancante predikantsplaats te 

Goudswaard) 23-4-1689 (volgens doopboek Goudswaard 24-4-1689) (get. Helena Jans Hoogh
werff; volgens doopboek Goudswaard: peet: LenaJans Gronevels vroou). 

Uit het tweede huwelijk: 
e. MaijkenAerts Hoogvliet, ged. Goudswaard 19-4-1693. 

2. Geertghe Jans Hoogvliet, wrs. geb. 1650/1655, onmondig 15-12-1672, overl. vóór 14-3-1685 

(zonder nakomelingen). " 8 

3. Kind, begr. Goudswaard 22-11-1663 . '6' 
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Ter herinnering aan Jan Rientjes (1946-2011) 
Wie de afgelopen twintig jaar één van de 
Overijsselse archieven bezocht, heeft onge
twijfeld wel eens te maken gehad met Jan 
Rientjes. Zag men hem voor het eerst, wat 
gebogen boven zijn laptop zittend, gekleed 
in een wat gedateerde trui en donkere cordu
roy broek, dan hield men hem gemakkelijk 
voor de wat zonderlinge genealoog die men 
vaker op archieven tegenkomt. Leerde men 
hem echter kennen, dan bleek dat beeld aller
minst juist. Jan was uitermate beminnelijk 
en behulpzaam en had grote kennis van za
ken. Zijn voorouders kwamen voor een groot 
deel uit Salland, een voor genealogen vaak 
moeilijk terrein.Jan had al snel door dat goed 
onderzoek doen in deze regio betekende: zo
veel mogelijk materiaal verzamelen. En dat 
deed hij dan ook. Bijna wekelijks zat hij op 
een archief dtb en rechterlijke archieven over 
te nemen: van Wijhe, IJsselmuiden, Raalte, 
Kampen, Zwolle en Zwollerkerspel enzo
voorts. De informatie die hij zo verzamelde, 
hield hij niet onder zich. Hij deelde die met 
andere geïnteresseerden, ondermeer door 
cd-roms te branden en uit te delen. Wilde je 
hem eens iets teruggeven, dan reageerde hij 
bijna beledigd. Door het verzamelen en be
werken van al die informatie bouwde Jan in 
de loop der tijd een ongelofelijk grote kennis 
op: over de gewoontes in de streek die ons ge
n ealogen soms zo d"'ars lcunnen zitten, over 

de inhoud van de archieven, over het gebruik 
van de klappers op het Historisch Centrum 
Overijssel te Zwolle (Hco). Hij werd zo de 
wijze die antwoorden wist op meer vragen 
dan tien gekken kunnen stellen. Kwam de 
studiezaalmedewerker er niet meer uit, dan 
wist Jan vaak nog wel een uitweg. 
Jan leerde ik vooral kennen bij mijn onder-
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zoek naar de familie Rietberg. Hij had alles 
over hen verzameld omdat hij er in geïnte
resseerd was. We besloten eind vorige eeuw 
onze schouders er onder te zetten om 'het 
probleem Rietberg' op te lossen. En dat luk
te, in samenwerking met enkele andere on
derzoekers. Zonder Jans bestanden en kennis 
zou het nooit gelukt zijn in een zo korte peri
ode de vijf grote Rietberg-artikelen gepubli
ceerd te krijgen in de Nederlandsche Leeuw. 
Ook voor Gens Nostra deed Jan onderzoek. 
Was er een aanvulling op een kwartierstaat of 
genealogie uit Zwolle nodig, dan zorgde Jan 
daarvoor en vaak voor nog veel meer, om dui
delijk te maken dat zijn gegevens klopten. 

Op 21 oktober jl. werd bekend dat Jan tij
dens het sporten plotseling was overleden. 
Iedereen was verbijsterd. Hij laat op het HCO 

een grote leegte achter. Ik zal me altijd onze 
gezamenlijke lunches op dit archief blijven 
herinneren, de wijze waarop hij met humor 
het geworstel becommentarieerde om de be
faamde kaartenbak op de Zwolse archieven 
te digitaliseren. Wij verliezen in hem een bij
zonder genealoog, een bescheiden, vriende
lijk en behulpzaam mens. 

Berend van Dooren te Den Haag 

Nevenstaande foto 
uit2007van Ger
hardus]ohannes 
Antonius Rientjes 
is gemaakt door 
Henny Wolf, met 
dank aan Albert 
de Leeuw te Kam
pen. 
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Contributiebetaling 2012 

Begin januari 2012 zullen de facturen voor de be
taling van de contributie 2012 worden verzonden 
aan de leden, die geen incassomachtiging hebben 
afgegeven. In beginsel zal de incasso ook in januari 
2012 worden uitgevoerd. Leden die de contributie 
op factuur betalen, worden vriendelijk verzocht er 
voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag 
vóór 1 maart 2012 op bankrekening 547064 t.n.v. 
de NGV is bijgeschreven. Leden buiten Nederland 
doch in Europa gebruiken voor de betaling de IBAN 

en BIC codes die op de factuur zijn afgedrukt. Le
den buiten Europa betalen bij voorkeur via PayPal 
via info@ngv.nl. 

Indien betaling van de factuur achterwege blijft, 
ontvangt u begin april een herinneringsfactuur, 
die in de plaats komt van de factuur, die u in janu
ari 2012 ontving. De kosten van aanmaak en ver
zending van deze factuur (€ 1,50 en buitenland 
€ 2,50) zijn voor uw rekening en worden apart 

op de factuur vermeld. Leden, die de incasso laten 
terugboeken, ontvangen eveneens een herinne
ringsfactuur, waarvoor niet alleen de aanmaak
en verzendkosten in rekening worden gebracht, 
maar ook de vervallen korting voor automatische 
betaling. 

De extra kosten kunt u voorkomen, door tijdig te 
betalen of de incasso niet terug te (laten) boeken. 
Indien ook de betaling van de herinneringsfac
tuur uitblijft, volgt registratie als wanbetaler, met 
uiteindelijk royement per 1 juli 2012 als gevolg. 
Heeft u vragen of mocht er naar uw mening iets 
niet juist zijn met de contributiefactuur, neem 
dan contact op met de Contributieadministratie 
NGV, postbus 26, 1380AA Weesp of info @ngv.nl. 

M.J. de Lange 
Penningmeester NGV 

Nieuwe openingstijden BHIC per januari 2012 

bhic 
BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) past met ingang van januari 2012 zijn ope
ningstijden aan op beide vestigingen (Den Bosch 
en Grave). De digitale dienstverlening zal meer 
aandacht krijgen, de studiezaal zal daarentegen 
minder uren geopend zijn. Daarmee verwacht de 
organisatie een goede, nieuwe balans te hebben 
gevonden tussen onderzoek op de studiezalen en 
onderzoek langs de digitale weg. 

De redenen die tot dit besluit hebben geleid 
zijn dat het de laatste jaren op de studiezalen stil
ler is geworden dan tien jaar geleden. Zo werd de 
studiezaal in Den Bosch in 2001 nog 15.742 keer 
bezocht. In 2010 werden de studiezalen in Den 
Bosch en Grave samen nog maar 7.726 keer be
zocht. Een halvering dus. 

De website van het BHIC (bhic.nl) werd in 2001 
nog maar 25.150 keer bezocht. In 2010 was dat al 
782.204 keer. Meer dan dertig keer zoveel! En het 
aantal bezoeken groeit nog steeds. 
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Toch zijn die halvering van het studiezaalbezoek 
en de enorme stijging van het websitebezoek niet 
de enige redenen waarom hetBHIC zijn openings
tijden aanpast. Naast het bezoek aan de website 
van het BHIC, doet het BHIC nog veel meer aan 
digitale dienstverlening. Zo zijn er de verschil
lende forums en kunnen belangstellenden iedere 
avond chatten met een archivaris. Daarnaast zijn 
er natuurlijk nog de vele e-mails met vragen, be
stellingen van aktes enzovoort. 

De afgelopen tien jaar is de verhouding tussen 
studiezaaldienstverlening en digitale dienstver
lening dus volledig op z'n kop gezet. En dat krijgt 
nu ook zichtbaar gevolgen voor de inzet van het 
personeel, dat als enige n{et in aantal groeit. 

De precieze tijden per 1 januari 2012 worden als 
volgt: 
Maandag en vrijdag gesloten 
Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 16.00 u. 

Alleen in Den Bosch, in principe iedere 
1' zaterdag van de maand: 10.00 - 16.00 u. 
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GOED IDEE!! 
Zoekt u in deze tijd een origineel cadeau? Denk 
dan eens aan een jaarlidmaatschap van de NGV. 

Heel eenvoudig: vul de bon ( of een kopie van deze 
pagina) in en stuur hem op. Aanmelden kan ook 

via onze website. Zodra de betaling is ontvangen, 
stuurt de ledenadministratie u een fraaie cadeau
cheque met enveloppe toe, die uzelf kunt overhan
digen. Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2012 . 

~ ca~eauc~e1ue 
H 
• il t==::::'...J Ter waarde van: Een jaar lldmutschap van de NOV r Nederlandse Genealogioche Vereniging 

ll ~-----'I u ............... , 

11 .. _ .. , ....... - .... , .. w, ...... - .... -

Ja, ik geefhet lidmaatschap van de NGV voor 2012 cadeau 
Mijn adresgegevens Gegevens van de begunstigde 

Naam en voorletters* Man/Vrouw* 

Adres* N~'en voorletters* 

Postcode en woonplaats* Adres* 

Telefoon* Postcode en woonplaats* 

E-mail-adres Telefoon* 

Het lidmaatschap voor begunstigde E-mail-adres 
gaat in op 1 januari, mits de factuur, die 

Geboortedatum u wordt toegezonden, is betaald. 

Handtekening Deze bon (of kopie) inzenden naar: 

NGV Ledenadministratie, 
Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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Agenda 
Januari 
4-jan zo.oo uur.Afdeling Kennemerland 

Jeugdcentrum de Schakel, Pijnboomstraat 

17, Haarlem Noord 
Nieuwjaarsbijeenkomst+ korte presentatie 
door Kees Heemskerk: wiewaswie.nl 

11-jan 19.15 uur.Afdeling Utrecht 
Prof Suringarlaan 1, Utrecht, Blauwe zaal 

van de Tuindorp kerk 

Nieuwjaarsbijeenkomst; leden tonen hun 

vorderingen op genealogisch gebied 

1z-jan zo.oo uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg z, Amersfoort 
Lezing door mw. Winnifred Planjer: De 
Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen. 

1z-jan zo.oo uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindse
weg 7, Delfgauw 

Lezing door de heer Ferrie Moubis: 
Bidprentjes. 

14-jan 10.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Meiveld z, Bibliotheek Veldhoven, 
Veldhoven 
Genealogisch spreekuur door N G ven H cc. 

14-jan 10.30 uur.Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt bibliotheek 

(bij Hooglandse Kerk), Nieuwstraat 4, 
Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders 

17-jan zo.oo uur.Afdeling Land van Cuijk en Raven
stein 
Café-zaal 't Lagerhuis, Beerseweg 9, Mill 

Lezing door Klaasje Douma: Adel in Brabant 
17-jan 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 

Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummer

weg 8, Schinveld 
Lezing door Wiel Ackermans en Jeu Borger: 
BijeenkomstGensDataPro. 

19-jan zo.oo uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw - Kerkebuurt 169, Berkhout 
Lezing door Jos Kaldenbach: 
Hannekemaaiers, Haringvissers en andere 
Hollandgangers. 

zo-jan 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis Emmen, Raadhuis plein 1, 
Emmen 

Genealogisch inloopspreekuur 
28-jan 13.30 uur.AfdelingDrenthe 

Zalencentrum Het Vosje, Heerenweg 36, 

IJhorst 
Lezing door de heer Roelof Gortemaker: 
Nomen est omen (De naam is een voorteken). 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regio
nale afdeling. Gezinslid:€ 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 9,- per jaar; voor 
de functionele afdelingen Heraldiek € 15,- en Familieorganisaties € 9,- per jaar. Buitenlandse leden € 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. In geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor beëin
diging van het lidmaatschap per de datum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur (be
halve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p /a Postbus 26. 13 80 AA W eesp.Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaa n 3 4 , 2102 C P H eem sted e.Afdeling f-Teraldieh: 
Prof. Sjollemalaan zo, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING betaalrek. 547064(IBAN: NL0Z INGB 0000547064, BIC: INGBNLZA) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaal rek. 3639286 (!BAN: NL4z INGB0003639z86, BIC: INGBNLZA) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaalrek. 2843032 (!BAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
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ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Bijlage 

Opmerkelijk genoeg leefde er in de eerste helft van de zeventiende eeuw in de polder Oud
Beijerland een boerenfamilie op waarschijnlijk de zogenaamde 'Schillemanshoeve', waarin 
ook de naam Schil(le)man voorkwam, maar waarvan tot op heden geen familieverband aan
toonbaar is met de tezelfdertijd in Goudswaard wonende familie. 

I. Schilman (Jans?) woonde mogelijk op 6-1-1586 te Oud-Beijerland, tr. N.N. 
Nadere gegevens over zijn identiteit ontbreken. In de 10' penning van Mijnsheerenland over 1561 

werd een Sciltman Adriaens aangeslagen voor pachtlanden,' 33 misschien een zoon van de circa 1510 

geboren boer Adriaen Schiltmansz in 'Oudt-Barendrecht' .' 34 Het is overigens niet uit te sluiten dat deze 
Schilman identiek was met de op 6 januari 1586 te Poortugaal optredende doopgetuige 'ScheelmanJan
sen op Beyerland' (zie deel I, in de genealogie De Waert bij gen. !Vb.), die dus ook familiebanden moet 
hebben gehad met ingelanden in de contreien van Poortugaal. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan (Johan) Schilmans, volgt II. 
2. (?) (N.N. Schilmans?), over 1. Oud-Beijerland circa 1611. 

In 1611 is in Oud-Beijerland sprake van 'het erfhuys van Jans Schil mans sus ter' .'" 

II. Johan (Jan) Schilmans, bouwman op wrs. de 'Schillemanshoeve' in de Oud-Beijerlandse 
Polder, schepen en leenman van Oud-Beijerland (1643, 1644), overl. tussen 17-6-1646 en 26-2-

1649, tr. vóór circa 1600 Marijtgen Thonis, over 1. tussen 26-2-1649 en 20-7-1650. 
In 1605/1606 wordt een Jan Schielman vermeld in het kerkelijk archief van Oud-Beijerland ' 36 en in 

1606 in de rekening van de polder Nieuw-Beijerland.' 37 Op de op 2 februari 1607 te Nieuw-Beijerland 
gehouden rechtdag eiste Jan Schilmans van Arie Jans de betaling van 24 pond vanwege de koop van een 
'grau merrie paert' . Niemand van de zijde der gedaagde compareerde, zodat de deze werd veroordeeld 
tot betaling. '38 In 1607 en 1608 was Jan Schilmans als gedaagde voor de Hoge Vierschaar van Oud- en 
Zuid-Beijerland gewikkeld in een zaak met Jan Jans Cuijper. Op 13 september 1607 hadden de schepe
nen van Oud-Beijerland vonnis gewezen in een grondkwestie, maar op 13 mei 1608 kwamen de partijen 
bijeen en werd geordonneerd dat het betreffende land in presentie van beide partijen opnieuw opge
meten diende te worden. Wanneer het land vijf ofzes roeden minder bevonden zou worden dan de één 
morgen 50 roeden, zou Jan Schilmans worden veroordeeld tot de kosten en een boete van de baljuw; in 

De Schillemanshoeve in de polder Oud-Beijerland, zich thans bevin
dend in het Openluchtmuseum te Arnhem ( aquarel door J. Ver heul Dzn) 
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het andere geval zouden deze komen voor rekening van eiser Cuijper. ' 39Jan zal geboerd hebben op de 
'Schillemanshoeve' onder Oud-Beijerland (zie afbeelding), welke het jaartal 1617 droeg, maar al op het 
einde van de 16d' eeuw door Reynier van Aeswijn van Brakel van een boerderij tot een kasteelachtige 
behuizing zou zijn verbouwd.'40 In 1627 is Jan vermeld als pachter van genoemde Aeswijn met twaalf 
morgen 118 roeden in de Oud-Beijerlandse Polder.'4' Hij werd toen niet als landeigenaar vermeld. Een 
akte van 13 juni 1616 spreekt van het recht van visserij in de 'ghemeenlantsvliet' te Oud-Beijerland, 
beginnende in het dorp 'aende sluyse int noorden, streckende van daer suyt ende oostwaerts op duer 
de guele inden Langenwech bij Jan Schilmans'.'4' Inderdaad moet de door Jan bewoonde hofstede- de 
zogenaamde Schillemanshoeve - oostwaarts van de Langen weg hebben gelegen, op grond van Van Aes
wijn. ' 43 Opmerkelijk is dat aan de noordzijde van de hofstede de 'Scheermansvliet' lag en het ligt voor 
de hand dat de oorspronkelijke benaming 'Schilmansvliet' zal zijn geweest. Op 16 februari 1620 was 
een Maertge Scillemans te Poortugaal doopgetuige bij een kind van een Cornelis J ansz en dat tezamen 
met Cornelis Aertsz, Arije Gerritsz, Aerjaentje Claes en NeeltgeJans. Mogelijk betrof het hier Marijtgen 
Thonis, die dan met het patroniem van haar man was optekend. Het is niet aan te tonen dat genoemde 
Cornelis Jansz identiek was met Marijtgen's schoonzoon Cornelis Jansz IJserman. Op 5 oktober 1625 

was Jan Schilmansz getuige bij het opmaken van een akte door de notaris van Oud-Beijerland. Hij 
plaatste zijn merkje onder de akte.'44 In het verpondingskohier der 1000' penning van 1626 over Oud
Beijerland werd Jan Schilmanse aangeslagen, als wonende te 'landtwaert', dat wil zeggen buiten het 
dorp Oud-Beijerland, voor een gegoedheid van 3000 pond of gulden.'55 

In het in 1627 opgemaakte Oud-Beijerlandse verpondingskohier is Jan Schilmans vermeld als brui
ker van zekere 'hoffstede met huysinge, schuyre, berch ende plantagien daerop staende groot 12 mer
gen 128 roeden lants' , die hij in pacht had van de heere van Braeckel voor de tijd van zeven jaren, 
'teersten te vervallen Kersmissen 1627', dat wil zeggen het eerste jaar van die pacht was met Kerstmis 
1627 verstreken. Voorts is nog genoemd zes morgen 176 roeden zaailand en vijf morgen 531 roeden wei
land. '4' 

Jan Schilmansse, inwoner van Oud-Beijerland, stelde zich op 9 januari 1631 als borg voor (zijn 
schoonzoon) Jan Mersschaert. ' 46 Als Johan Schil mans is hij in het Oud-Beijerlandse verpondingskohier 
der 200' penning van 1638 werderom genoteerd voor een gegoedheid van 3000 pond of gulden.'59 Op 
een aantal in 1643 en 1644 te Oud-Beijerland gehouden rechtdagen is vermeld dat schepen Schilmans(s) 
absent was.'47 Deze vermeldingen kunnen slechts betrekking hebben op Jan Schilmansz. Hij was op 
17 juni 1646 te Oud-Beijerland getuige bij de ondertrouw van zijn kleinzoon David IJserman. Voor de 
notaris uit Oud-Beijerland compareerde op 26 februari 1649 ter harer huize Marijtgen Thonis, weduwe 
van Jan Schilmansz, in leven 'bouman' onder de heerlijkheid van Oud-Beijerland, voor zo nodig geas
sisteerd met de notaris als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, en verklaarde dat zij vanwege het 
door haar man gemaakte (helaas onvindbare) testament universeel erfgenaam van de gehele boedel was 
geworden, maar vermits haar hoge ouderdom niet machtig te zijn om deze boedel te administreren. 
Vervolgens stelde zij haar 'schoonsoon' Cornelis IJserman, secretaris der heerlijkheid Abbenbroek, als 
administrateur aan. Zij plaatste haar handmerkje onder de akte' 48 mr. Johannes IJserman, chirurgijn 
wonende in De Briel, voor hem zelf en als oom en bloed voogd van het nagelaten weeskind van Davith 
IJserman, en Johannes Mersschaert, zijdekoper tot Rotterdam, tesamen erfgenamen ah intestato van 
zaliger Marichgen Tonis, die weduwe was van Jan Schilmans, in zijn leven bouwman te Oud-Beijer
land, verklaarden bij akte van 20 juli 1650, inzonderheid voornoemde mr. Johannes IJserman behou
dens de oppervoogdij van de schout en gerechten van Oud-Beijerland, gemachtigd te hebben Cornelis 
IJserman, secretaris van Abbenbroek, vader van mr. Johannes IJserman en oom van Johannes Mes
s chaert, 0 1n uit hun. n aam te v e rkope n e tc. al de g oederen n agel a ten. bij Maertge n Ton.is. Zij te k e nde n 

met vaardige hand 'Jan Iserman' en 'Jan Mersschaert' .'49 Dezelfde dag verklaarde Johannes Mersschaert 
verkocht en overgedragen te hebben aan zijn oom Cornelis IJserman, secretaris van Abbenbroek, zijn 
deel in de erfenis van Johan Schilmans en Maertgen Tonis, zijn grootvader en grootmoeder. Hij ver
klaarde hiervan betaald te zijn.'50 Op 21 juli 1650 werd te Oud-Beijerland de inventaris van het sterfhuis 
van Maritgen Thonis, weduwe van Jan Schilmanssen, opgemaakt. Deze uitgebreide inventaris maakt 
melding van vee, inboedel, kleding, gewassen en contante gelden. De kennelijk gepachtte woning 
bestond uit een nieuwe keuken met een zolder, de zolder van het oude huis, een knechtskamertje, een 
voorhuis, een oude keuken en een schuur. Uit de aangetroffen de gelden was nog schaftgeld betaald 
voor een zeker gors in Korendijk (een aanwijzing voor toch een verband met de Schilleman-groep 
aldaar?). Op de boedel hadden diverse personen geld te vorderen, waaronder Johan Merschart 650 gul-
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den, Schilman tot Amsterdam 500 gulden, ArijaentgenJans (moet zijn: Ariaens?), weduwe van Jan Met
schaert, 200 gulden, 'Gritge de meyt' 30 gulden, terwijl de verponding en omslag van Nieuw-Beijerland 
en Oud-Beijerland nog voldaan diende te worden over de jaren 1649 en 1650, evenals restanten voor de 
pacht van de woning en landen over de jaren 1648-1650. Tevens had secretaris IJserman nog 100 gulden 
te vorderen vanwege zijn vacatie, moeiten en diensten aan de boedel gedaan sinds het overlijden van 
Jan Schilmans. De inventarisatie werd gedaan ten overstaan van de niet bij name genoemde erfgena
men, doch er ondertekenden C. Iserman,Jan IJserman en Jan Mersschaer.' 5'Het is niet duidelijk hoe die 
Schilman te Amsterdam in het familieverband in te passen valt. 

Uit dit huwelijk: 

1. N.N.Jans, over 1. vóór circa 1640, tr. circa 1620 Cornelis Jans IJserman, weduwnaar wonende 

Geervliet en secretaris van Abbenbroek (1642), secretaris van Abbenbroek en Velgersdijk 

( circa 1629-1666), collecteur van de impost van de bieren (1633), stadhouder (1638), ouder

ling (1640) van Abbenbroek, woonde te Heenvliet (1640), Geervliet (1641, 1642), overl. na 

19-11-1666, wrs. zoon van Jan Govers Isserman, secretaris van Abbenbroek. 
Hij tr. (2) Trijntje Matthijs Dijckmans, over!. Geervliet 26-5-1641; tr. (3) Geervliet (otr. Oud-Be

ijerland 27-4; ald. attestatie gegeven naar Geervliet, otr. ald. 30-4) 18-5-1642Jacomijn(tje) Adolphs 
de Seger,j.d. geb. en wonende Oud-Beijerland. ' ' ' 

2. Janneken Jans, over 1. in 1635/1636, tr. vóór 4-10-1630 Johan (Jan) Mersschaert (Metschaert, 
Messcher, etc.), weduwnaar wonende Oud-Beijerland (1637), woonde te Oud-Beijerland, 

diaken (1631, 1633, 1634), armmeester (1634, 1635), schepen (1640-1648), 'fabrijck' (1644) 
van Oud-Beijerland, over 1. vóór 5-5-1650. 

Hij otr. (2) Oud-Beijerland 4-1-1637 Ariaentje Ariaens, j.d. wonende Oud-Beijerland, over!. na 
19-3-1671; zij hertr. (otr. Oud-Beijerland 9-11; attestatie gegeven naar Rotterdam) 1653Jan Cornelisz 
Brammer, weduwnaar van Maartjen Leenderts, wonende tot Bleiswijk. 

In de Oud-Beijerlandse verpondingskohieren van 1626'" en 1638'59 is Johan Mersschaert niet 
vermeld. In 1627 is Jan Messchaer genoemd als huurder voor 60 gulden jaarlijks van een huis en 
erf aan de westzijde van de Voorstraet te Oud-Beijerland.' 45 Op 4 oktober 1630 liet dit echtpaar een 
zoon Jan te Oud-Beijerland dopen.Op 9 januari 1631 transporteerdenAnthonij van Son Ruttens en 
Adriaen Roothals, inwoners van Oud-Beijerland, aan Jan Mersschaert, mede inwoner aldaar, een 
huis met schuur en erf aan de westzijde de 'Voorstraet' te Oud-Beijerland, vanouds genaamd 'den 
vergulden off dubbelden arent'. ' 53 Dezelfde dag verklaarde Mersschaert aan de verkopers 1500 
Carolusgulden schuldig te zijn. Als zijn borg stelde zich Jan Schilmans, mede inwoner van Oud
Beijerland.'54 In 1632 betaalde de Diakonie van Oud-Beijerland aan Jan Mersschaert vier pond zes 
stuiver voor vier jongenshoeden. ' 55 Een akte van 25 september 1633 noemt Messchaert als curator 
van de boedel van zaliger ArijenAertsz Schipper en CleijsenJans.'56 en in 1634 en 1635 compareerde 
hij een aantal malen als armmeester van Oud-Beijerland.'57 Jan Walravens Kuijper te Oud-Beijer
land transporteerde op 5 maart 1635 aan Johan Merschaert te Oud-Beijerland een boomgaard in 
de 'leste uuytgegeven erven' en aan de oostzijde belend aan Merschaert.'58 Een deel van dit boom
gaard je transporteerde Merschaert op 28 januari 1637 aan Jan Gerrits Hulstman, stoeldraaier, 
waarbij voldaan werd met een op dezelfde dag opgemaakte bezegelde schepenschuldbrief ten 
bedrage van 475 Carolusgulden. In de marge is opgetekend dat Ariaentien Ariens, gewezen huis
vrouw van Jan Messchaert, op 19 maart 1671 verklaarde van deze schuld te zij n voldaan.'59 Op 14 
november 1635 werd het tweede en laatste kind,Janneken, van dit echtpaar te Oud-Beijerland ten 
doop gehouden met als getuigen Jan Schillemans en Maijken Teunis 'praesente patre'.Op de Oud
Beijerlandse rechtdag van 25 juli 1641 eiste Johan Metschaert betaling van Pieter Gerrits Cluijs 
vanwege op 16 april 1639 geleverde lijnzaad. ' 60 In 1643 was Johan Metschaert voor het gerecht van 
Oud-Beijerland als gedaagde gewikkeld in een zaak met Inghlel Dircks Visser en Adriaen Roothals 
en wel vanwege zijn borgstelling voor Cornelis Juliaens Caisar (?), die zaad gekocht had. 26

' Op 23 
juni 1644 procedeerde Jan Mersschaert als 'fabrijck' van Oud-Beijerland tegen de waardinne op ' t 
dorpshuys aldaar vanwege huishuur. ' 6

' In een akte van 5 mei 1650 is de weduwe van Johan Mers
schaert genoemd als belender van een huis aan de westzijde van de 'Voorstraet' .'63 In latere jaren 
komt deze Ariaentgen Ariens als zijn weduwe nog in tal van akten voor. 
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Het geslacht van Claes Jans Coijer 

Over het voorgeslacht van Claes Jans Coijer zijn vooralsnog geen gegevens bekend. Opmerke
lijk is dat er diverse personen uit IJsselmonde en Charlois bij zijn kinderen als doopgetuigen 
optraden en daarom zou zijn herkomst wel eens in die contreien gezocht kunnen worden. 
Vooralsnog leverde onderzoek geen aanknopingspunten op. Hij trouwde met de weduwe uit 
de 'clan' van nazaten van de Poortugaler Doen Beijensz, de in de genealogische wereld welbe
kende fondateur van een omvangrijke partij memorielanden. Door deze verbintenis gingen 
hij en zijn nakomelingen deel uit maken van de sterk vermaagschapte bevolking op met name 
het westelijk deel van het eiland IJsselmonde. 

l. Claes Jans Coijer (Koijer), geb. circa 1560, boer en wellicht ook kooiker te Hoogvliet, overl. 
russen 27-11-1608 en 1622, tr. wrs. vóór 2-2-1587 Magdalena Adriaens, overl. tussen 1622 en 
1625, dr. van Adriaen Beijens. 

Zij huwde eerder Leendert N.N. 16• 

Van 2 februari 1587- toen hij waarschijnlijk al getrouwd was met de weduwe Magdalena Adriaens, 
in wiens boedel hij zal zijn gaan zitten - dateren de voorwaarden waarbij Claes Jansz Koijer drie gemet 
twee lijnen 18 roeden in de polder Nieuw-Engeland onder Hoogvliet in huur nam, aldus de uit 1592 
daterende rekening van de goederen van joncheer Vincent, heere van Lochorst. Hij gebruikte daar 
verder nog tegen de 20 gemeten. In dezelfde polder is dan dijkgraaf Claes Jansz de Waerdt als landge
bruiker genoemd en dit is toch al een indicatie dat zij verschillende personen waren."• In een akte van 
21 november 1605 is Claes Jansz Koijer genoemd als belender van memorieland aan de Noortzij onder 
Hoogvliet.165 Vermoedelijk is die belending als 'Claes Koyers wey' vermeld in een akte uit 1616.'39 Op 27 
november 1608 constitueerde Claes Jansz Koijer in Hoogvliet tegen ene Adriaen Heindricx.'66 De dub
bele 1000' penning van Hoogvliet over 1622 maakt melding van de weduwe van Claes Jansz Coijer met 
haar kinderen met een aanslag voor een gegoedheid van 21.000 pond of gulden.'67 In de zoo' penning 
over 1625 is zij dan niet meer genoemd. Blijkens de 'Geslagtboom van Doen Beijensz.' had Magdalena 
Adriaans bij haar eerste man Leendert een dochter Neeltje Leenderts en bij haar tweede man Claas Coij
er de kinderen Jan, Adriaan, Maartje, Bregje en Ariaantje Claasse Coijer.'68 Voorzichtigheid is geboden 
voor wat betreft de Poortugaalse doopakten omdat tenminste nog twee andere Claes Janszonen in de 
decennia rond 1600 daar kinderen lieten dopen en wel een op Poortugaal wonende timmerman en een 
op Hoogvliet wonende wever. 

Uit dit huwelijk: 

1. Janneken Claes, ged. (met kind nr. 3 en 4) Poortugaal 19-7-1589 (vader: Claes Jans Kooyer op 
den Ossij; gevaders: Geertgen Arians huys frou vanAert Henricx, Engel Ariaens woon( ende) 
tot IJsselmonde en Lijnken Ewouts tot Schaerloos ), van haar verder niets bekend. 

Doopgetuige Geertgen Ariansz (circa 1530-1598) was een zuster van de moeder der dopeling en 
getrouwd met doopgetuige, de Poortugaalse boer, schout en dijkgraaf Aert Henricx (circa 1520-
1596) (uit een geslacht Van Driel). 169 Het is mij niet duidelijk op welke wijze de andere doopgetui
gen aan het kind verwant kunnen zijn geweest. Engel (Ingen) Ariaensz (circa 1565-circa 1617) was 
boer, laagheemraad en penningmeester te West-IJsselmonde en voorvader van een zich Hordijck 
noemde familie. Hij was getrouwd met Neeltje Maertens.'70 Lijnken Ewouts (circa 1560-1624) was 
telg van een Charloisse familie Verschoor en dochter van Eeuwout Dircxz. en Hadewij Aerts, en 
vrouw van de Charloisse boer en schepen Wouter Heijndricksz Verduijn.'7 ' 

z. Jan Claes Coijer, volgt Ila. 
3. Maritge (Maertge, Maretien) Claes Coijer, ged. (met kind nr. 2 en 3) Poortugaal 19-7-1589 (va

der: Claes Jans Kooyer op den Ossij; gevaders: Claes Arien aenden Hille, Maritge Pieters 
op IJsselmonde en Phieken Diricx dochter op Hoogvliet), j.d. wonende Hoogvliet (1610), 

over 1. 2-2-1652, begr. Poortugaal (in de kerk), ' 71 tr. Poortugaal in 1610 Bastiaen Heijndricx 
Droogendijck. 
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Grafzerk van Maritgen Claes Coijer 
(1589-1652, zie Coijer gen. I-3) 

in de kerk te Poortugaal 
(foto: Hollandse Vereniging 

voor Genealogie) 

Hij tr. (1) Poortugaal 4-8-1593 Ariaentge (Ariana) Claes (zie verder familie Claes Jansz de Waert, 
gen. Va-1, in het eerste deel). 

4. Arien Claes Coijer, volgt lib. 
5. Bregje Claes (Coijer) . 

Haar bestaan blijkt uitsluitend uit de 'Geslagtboom van Doen Beijensz.' 268 

6. Ariaentje Claes (Coij·er). 
Haar bestaan blijkt uitsluitend uit de 'Geslagtboom van Doen Beijensz.'.'6' Zij is, gezien vernoe

ming, mogelijk identiek met de onder kind 7 genoemde vrouw van Gabriel Cornelisz. 

7. wrs. N.N. (Ariaentje?) Claes Coijer, (identiek met nr. 1 Janneken of nr. 7 Ariaentje?), overl. 
Pernis, begr. Poortugaal (in de kerk) 17-11-1655, m tr. Gabriel Cornelis ('in 't Vrij landt'), ged. 
Poortugaal 22-9-1591, boer in de polder Oud-Pernis, schepen/ heemraad van Langebak
kersoord (1632-1642), schepen van Hoogvliet (1641-1649), schepen van Deijffelsbroek en 
Madroel (1645), begr. Poortugaal (op het kerkhof) 10-8-1669, zn. van Cornelis Gabriels, 
boer, schepen, heemraad van Lange bakkers oord, en Ariana Gerrits. 274 

Uit geen enkele bewaard gebleven akte is de naam van de vrouw van Gabriel Cornelisz te voor
schijn gekomen. Dat zij naar alle waarschijnlijkheid een dochter van Claesz Jansz Coijer was, zou 
moeten blijken uit het feit dat zij dan een zoon met voornaam en familienaam vernoemde naar 
haar vader. Deze zoon Claes Gabrielsz Coijer werd op 14 december 1663 door ( dan zijn volle nicht) 
Magdaleentie Arijens Coijer (zie gen. Ilb-2) benoemd tot voogd over haar na te laten weeskinde
ren. Zij vernoemde overigens eveneens een zoon met voornaam en familienaam naar haar vader 
Arijen Coijer. Voorts werd Claes Gabrielsz Coijer275 door (dan zijn volle neef) Arijen Arijensz Koijer 
(zie gen. Ilb-4) aangesteld tot executeur van diens testament. In de dubbele 1000' penning van Per
nis over 1622 werd Gabriel Cornelisz aangeslagen voor een gegoedheid van 8000 pond of gulden. '42 

In de 200' penning van 1625 is hij geboekt voor een gegoedheid van 11000 pond of gulden.'" In de 
200' penning van 1638 is hij voor eenzelfde bedrag aangeslagen'44 en in de 200' penning van 1644•45 

en 1646'' 6 voor 9000 pond of gulden. In dat van 1652 is hij voor eenzelfde bedrag aangeslagen met 
de notitie dat op 28 februari 1653 betaald werd. 276 In een akte gedateerd 10 septemben635 is Ga
briel Cornelisz genoemd onder ingelanden van de polders Roozand en Vrijland. 277 Bij transport 
op 5 juni 1644 van een huis aan de Welhoecksen dijck' onder Poortugaal werd vermeld dat dit dan 
belast is met een schuld ten behoeve van onder andere Gabriel Cornelis in Pernis. 278 Op 3 december 
1644 kreeg Gabriel Cornelis tien gemet 96 roeden onder de jurisdictie van Pernis getransporteerd 
uit naam van de rentmeester van de Carthuizers van Utrecht. 279 Op 5 juli 1646 is Gabriel Cornelis in 
Pernis vermeld als belender van land in de polder Welhoek onder Poortugaal2

'
0 en in een akte van 
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11 december 1649 als belender van land in de polder De Roon aldaar. 181 Pieter Bastiaens Oude Pieter 
transporteerde op 5 juli 1649 voor 1000 Carolus gulden aan de in de jurisdictie van Pernis wonende 
Gabriel Cornelis twee gemet in Nieuw-Pernis. '8' In 1652 kocht Gabriel Cornelis met Cornelis Claes 
Weij, beiden wonende in Pernis, zeven gemet weiland in het Oudeland van Poortugaal, waarvan 
het eerste gebod op 7 april 1652 in de kerk van Poortugaal afgekondigd werd.' 83 Het deel van Weij 
werd in 1662 aan Gabriel verkocht, waarvan het eerste gebod op 14 mei 1662 werd afgekondigd. 284 

Voor 2000 gulden kreeg de in Pernis wonende Gabriel Cornelis op 5 mei 1654 5'/2 gemet in Oud
Pernis getransporteerd. ' 85 Hiervoor werd dezelfde dag ten laste van Gabriel en ten behoeve van de 
te Delft wonende Bastiaen Claes Spruijt een rentebrief opgemaakt ten bedrage van 1335 Carolus
gulden.'86 De te Pernis wonende Gabriel Cornelisz testeerde op 31 januari 1664 op zijn kinderen 
Neeltje,Jannetje,Ariaentje en Claes. Gabriel woonde op een boederij in Oud-Pernis, daarnaast had 
hij nog een boerderij aldaar. Verder werd er circa 62 gemet in polders onder Pernis en Poortugaal 
toebedeeld.'87 In 1674 werden zijn erfgenamen aangeslagen voor 12000 gulden.'" Uit dit huwelijk 
een zoon Claes Gabrielsz Coijer, over!. 1696. 275 

Ila. Jan Claes (alias) Coijer (Kooijer), ged. Poortugaal 19-7-1589 (vader: Claes Jans Kooyer op 

den Ossij; gevaders: Gijsbrecht Arents tot IJsselmonde, Vranc Ariens op Hoogevliet ende 

Maritge Arents tot IJsselmonde), j .m . van Hoogvliet (1614), weduwnaar op Hoogvlie t (1621), 

boer te Hoogvliet, schepen (1630, 1631, 1634), schout (1638) van Hoogvliet, schepen van Lan

gebakkersoord (1634), over!. tussen 29-12-1638 en 3-5-1639, tr. (1) Poortugaal (in mei of juli) 

1614 (zijn stiefnichtje) Trijntgen Bastiaens, mogelijk ged. (als een onbenaamd kind) Poortu

gaal 24-9-1595, j.d. van Hoogvliet (1614), over!. vóór begin 1621, dr. van Bastiaen Heyndricx 

Droogendijck (zie familie Claesz Jans de Waert, gen. IVa-1), schepen van Pernis, Hoogvliet, 

schepen, heemraad van Langebakkersoord, en Ariaentge (Ariana)) Claes;'4' tr. (2) Poortugaal 

11-7-1621 Maertgen (Maritge) Dirckx van Driel, ged. Poortugaal 23-11-1597, j .d. wonende in 

Poortugaal (1621), over!. na 10-5-1669, dr. van Dirck Dircks van Driel, boer te Poortugaal, 

armmeester, schepen van Poortugaal, schepen van Langebakkersoord, en Adriana Bastiaens 

Verweel.' 89 

Doopgetuige Gijsbrecht Arents zal identiek zijn geweest met de West-IJsselmondse hoogheemraad, 
schout en dijkgraaf Gijsbrecht Adriaensz (als zodanig vermeld tussen 1578 en 1615).Vranck Adriaensz 
was in 1592 landgebruiker in Oud- en Nieuw-Engeland. In de dubbele 1000' penning van Hoogvliet 
over 1622 werd Jan Claesz Coijer aangeslagen voor een gegoedheid van 4000 pond of gulden. 14' In de 
200' penning over 1625 is hij aangeslagen voor 40 pond, dus dan voor een gegoedheid van 8000 pond of 
gulden,'43 terwijl schout Koyer in de 200' penning van 1638 nog maar voor 5000 pond of gulden werd 
aangeslagen.'44 Zijn weduwe Maertgen Dircx met haar kinderen werd in de 200' penning van 1644 
geboekt voor een gelijke gegoedheid.'45 Als weduwe is zij in de 200' penning van 1646 alleen aangesla
gen voor 4000 pond of gulden••• en in 1652 onder haar eigen naam voor 5000 pond of gulden met de 
bijschrijving dat op 23 juni 1653 betaald werd.'76 Bij akten van 8 en 15 september 1624 legden diverse 
personen verklaringen af ten verzoeke van onder meer Jan en Arien Claesz Koijer, die op 4 november 
1622 in de herberg 'in den dom van Vuytrecht' te Schiedam in het openbaar landen in Lokhorst in Oud
en Nieuw-Engeland hadden gekocht van Rene de Renesse, onder andere ambachtsheer van Oud- en 
Nieuw-Engeland. De attestanten verklaarden toen niet gehoord te hebben dat deze landen bezwaard 
zoude n z ijn. 1 • 0 E en akte va n 24 juni 163 1 noe mt d e Hoog vli e tse sch e p e n Ja n Claesz Ko ij e r m e t d e l eeftijd 

van circa 45 jaar.'9' Jan Claes Koijer was onder de personen die bij akte van de laatste februari 1636 on
der meer de schout van Poortugaal machtigden om namens hen als gedaagden recht te spreken tegen 
de rentmeester van de 'Cathuijsers van Utrecht', die van hen betaling van landpacht eiste.'9' Nog in 
een akte van 29 december 1638 is de op Hoogvliet wonende Jan Claes Coijer, tezamen met zijn aldaar 
woonachtige zwager Bastiaen Dircxs van Driel, als borg genoemd voor een schuld van diens broer Doen 
Dircxs van Driel in Rhoon,' 93 maar op 3 mei 1639 verklaarde zijn op Hoogvliet wonende weduwe Maert
gen Dircx 1000 gulden schuldig te zijn aan mr. Willem van de Graeff. Haar borgen waren (haar broer) 
Bastiaen Dircxs van Driel, schout op Hoogvliet, en Leendert Cornelis, wonende op Poortugaal.' 94 Op 
10 mei 1669 compareerde Claes Jans Koijer, als last hebbende van zijn moeder Maritgen Dircx, zijnde 
mede-erfgenaam zijn van haar zuster Cuniertgen Dircx van Driel.195 
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Uit het eerste huwelijk: 

1. Ariaentgen]ans Coijer, ged. Poortugaal 7-6-1615 (vader: Jan Claessen soon van Claes Kooyer; 
get. Ool Ariens, Stephanie Dammus, Maertgen Claes), j.d. van Hoogvliet (1638), weduwe 
wonende Nieuw-Beijerland (1664), over 1. na 1664, tr. (1) Nieuw-Beijerland ( otr. Poortugaal 
4-4) 1638 Dirck Floris van der Weijden, j.m. van Nieuw-Beijerland (1638), boer te Nieuw
Beijerland, over 1. tussen 1-10-1663 en voorjaar 1664, zn. van Floris Pieters van derWeijden, 
boer te Nieuw-Beijerland, heemraad van de polder Nieuw-Beijerland, en Haesje Cornelis 
Robol;'96 tr. (2) Nieuw-Beijerland 10-8-1664 Leendert Cornelis Stolp, weduwnaar wonende 
Nieuw-Beijerland (1664), boer, woonde op het dorp Nieuw-Beijerland (1642, 1643), ouder
ling ald., schepen (1667-1687), dijkgraaf (1685-1687) van Piershil, overl. na 1686, zn. van 
Cornelis Leenderts Stolp, woonde te Piershil, schepen, heemraad van Piershil. 

Hij tr. (1) Pietertie Leenderrs. 
Doopgetuige Ool Ariens was identiek met Odulphus Ariensz van der Houck, schout van Sint 

Anthoniepolder, tweede echtgenoot van Liedewij (Lidia) Claes (zie familie Claesz Jansz de Waert 
gen. IV-2), een oud-tante via moederszijde van de dopeling. Stephanie Dammus zou dan eveneens 
een oud-tante zijn geweest en dan de halfzuster van Liedewij geweest moeten zijn. Maertgen 
Claes was een zuster van vader Jan. Dijrck Flooren van der Weiden (Weijden), man en voogd van 
Aeriaentgen Jans Koeijers, wonende onder de jurisdictie van Nieuw-Beijerland, voor de ene helft, 
en Vranck Wijlms, man en voogd van NeltgenJans, zuster van voornoemde Aeriaentgen, wonende 
in Cillaarshoek, voor de andere helft, deden op 6 juli 1640 overdracht aan de onder de jurisdictie 
van Hoogvliet wonende HeijndrickJacobs van circa 4'/, gemeten zaailand de de dijk van een halve 
gemet, gelegen in het buitenland genaamd Langebakkersoord. Aan de zuidzijde werd dit land 
belend door Maertgen Dijrcx van Driel, weduwe van Jan Claes Koeijer, in leven schout van Hoog
vliet. ' 97 

Op 28 februari 1641 transporteerden Dirck Floorenz van der Weyden, getrouwd met Ariaentjen 
Jans Koyers, en Vranc Willemsz van Rijsick, getrouwd met Nelletjen Jans Koyers, aan de onder 
de banne van Hoogvliet wonende Pieter Cornelisz Kouwenhoven de jonge twee gemet zaailand 
in het Roozand, hetwelk hen aanbestorven was bij dode van hun huisvrouwen bestevader Basti
aen Heyndricksz Droogendijck.298 Op 7 juni 1639 is Dirck Floren genoemd als bruiker van land 
in de polder Nieuw-Beijerland••• en op 29 november 1643 stond hij op nomitatie voor diaken 
te Nieuw-Beijerland.300 Op 23 juni 1657 transporteerde Dirck Flooren van der Weijde land in 
Zuid-Beijerland.30

' Vanaf 1 juni 1655 en laatstelijk op 1 oktober 1663 is er sprake van zijn in de pol
der Nieuw-Beijerland gelegen watergang.' 0

' Leendert Cornelis Stolp, wonende op het dorp van 

De in 1652 gestichte kerk te Hoogvliet, die sedert 1655 in gebruik was. 
Voorheen behoorden de inwoners van Hoogvliet tot de kerkelijke 
gemeente van Poortugaal (Prentbriefkaart uit het begin van de 

twintigste eeuw, collectie A. Beukelman te Poortugaal) 
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Nieuw-Beijerland, stond op 9 december 1642 en 29 november 1643 op nominatie voor het ambt 
van ouderling van de kerkelijke gemeente Nieuw-Beijerland.303 Leendert Stolp, weduwnaar van 
Pietertie Leenderts, en Adriaentie Coijert, weduwe van Dirck Floren, beiden wonende in Nieuw
Beijerland, maakten op 3 augustus 1664 voor de notaris te Piershil akte van huwelijkse voorwaar
den. Zij brachten elk hun goederen in het huwelijken hun winsten en schulden tijdens hun huwe
lijk zouden gemeenschappelijk zijn, doch eventuele nog te verkrijgen erfenissen werden hiervan 
uitgezonderd. Na overlijden van de eerste der echtelieden zou de langstlevende diens ingebrachte 
goederen weer tot zich mogen nemen met de helft van de winsten en schulden in de gemeenschap
pelijke boedel. Stolp plaatste zijn handmerkje; de bruid schreef in vrij onbeholpen schrift haar 
voornaam.J0 < 

2. AnnekenJans, ged. Poortugaal 4-10-1615 (vader: Jan Claessen alias Coyer; get. Jan Willem

sen Feij, Hendrick Arits, Cornelis van Dooren, Maertgen ( Coosen?) en Ariaentgen Jacobs), 

zonder nageslacht over 1. vóór 28-2-1641. 184 

Opmerkelijk is de korte tussenpoze tussen de doop van het eerste en tweede kind. Het eerste 
kind zal dan ook bij haar doop dan minstens een half jaar oud zijn geweest. De opgegeven naam 
der vader geeft echter onomstotelijk aan dat dit kinderen uit eenzelfde gezin waren. Als verkla
ring lijkt het plausibel dat Ariaentgen bij haar doop dus geen pasgeborene meer was en dat haar 
zusje Anneken in september of begin oktober 1615 werd geboren en korte tijd later- dus op 4 ok
tober dat jaar - ten doop werd gehouden. Alleen op deze wijze lijkt de korte periode tussen beide 
dopen te verklaren. 

3. Nelletie (Neltgen)Jans Coijer, wrs. geb. 1618/1619, j.d. van Hoogvliet, wonende Sint Antho
niepolder (1639), overl. na z7-5-1643, tr. (otr. Sint Anthoniepolder 13-10; briefje naar Cil

laarshoek 13-11; met consent der vrienden) 1639 Frank Willems van Rijsijck (Rijswijck), j .m. 

wonende Sint Anthoniepolder (1639 ), woonde te Cillaarshoek (1640 ), heemraad van Oud

Bonaventura (1645), overl. in of na 1645. 
Nelletie werd vermoedelijk gedoopt ten tijde van een hiaat in het doopboek van Poortugaal, 

lopende van 22 februari 1618 tot 28 juli 1619. Zij is als Nelletjen ofNeltgenJan Koyers diverse malen 
een zuster van Ariaentje Jans Koyers genoemd.Jos Haar ondertrouw vond plaats in aanwezigheid 
van Lydia Claes, 'muy' (in feite dus oud-tante) van de bruid, die ten rechte dus haar oud-tante 
was. Franck Willems van Rijsijck en Nelletie Jans van Hoochvliet werden op 13 oktober 1639 als 
lidmaten te Sint Anthoniepolder aangenomen. Vermoedelijk woonden zij ten huize van Nelletie's 
oudtante Lidewy Claes nabij het dorp Cillaarshoek in de jurisdictie van Sint Anthoniepolder. In 
de rekening van de polder Sint Anthoniepolder van 1642 kreeg Franck Willems betaald voor de 
levering van 121

/ , pond reuzel en was hij als ingeland op 10 juli 1643 te Dordrecht present bij de 
afhoring van de polderrekening over 1642/1643. ''' 

Uit het tweede huwelijk: 

4. Claes Jans. Coijer, ged. Poortugaal 9-7-1623 (sonder get.), schepen / heemraad van Lange

bakkersoord (1652-1663), schepen (1654), kerkmeester (1658-1662), schout (1669, 1672) van 

Hoogvliet, overl. na 15-5-1672. 
De te Poortugaal wonende Ariaentje Bastiaens, weduwe van Dirck Dircksz van Driel, benoemde 

bij akte van 15 mei 1653 haar neef Claes J ansz Kooijer tot mede-voogd over haar minderjarige erfge
namen.J06 In het op 20 november 1661 aangelegde Hoogvlietse lidmaten register staat Klaes Jansz 
Koijer genoteerd met (zijn zuster) Magdaleentje Koijer en met tussenvoeging van (hun broer) 
HeijndrikJansz Koijer.J07 In het testament van Magdalena Kooijer met haar man Pieter Leendertsz 
Welhoeck van 15 november 1665 benoemde zij haar broer Claes Jansz Kooijer tot voogd over haar 
minderjarige erfgenamen.J08 ln de uitgave 'De parenteel van Doen Beijensz.'J09 en in het Supple
ment van deze uitgaveJ•o is ten onrechte vermeld dat hij in 1661 getrouwd was met Magdaleentje 
Jacobs van der Laan. 

5. Trijntge Jans Coijer, ged. Poortugaal 12-1-1625 (get. Pleuntge Arijens, Anneke Bastiaens, 

Dirck Dirckz), j.d. van Hoogvliet (1655), overl. na 16-9-1704, tr. Piershil (optekening 
trouwboek Poortugaal) 18-4-1655 Huijbert Jans van Driel, geb. vóór circa 1620, j.m. van 

Piershil (1655), bouwman in Oud-Piershil, schepen van Piershil (1658, 1676, 1677), dijk-
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graaf van Oud-Piershil (1664-1677), overl. tussen 1677 en 15-4-1685, zn. van Jan Bastiaens 

van Driel, boer in Oud-Piershil, schepen van Piershil, en Lijsbeth Huijberts Sangers.311 

In de uitgave 'De Parenteel van Doen Beijensz.'3" wordt abusievelijk 28 april als huwelijks
datum gegeven. 

Een akte van 19 februari 1639 noemt Huijbert van Driel als bruiker van vijf gemet 200 roeden 
in het Oudeland van Piershil.3'3 Zijn geboortejaar moet, gezien zijn zelfstandig optreden in deze 
akte, derhalve vóór circa 1620 hebben gelegen. 

Op 24 november 1662 maakten Huijbert Jansen van Drijel en zijn vrouw Trijntie Jans Koijer, 
wonende in Oud-Piershil, een testament op de langstlevende, nadat een voor dezelfde Piershilse 
notaris GeerlofVervoren gemaakte (niet bewaard geleven) wilsbeschikking door hen teniet werd 
gedaan. Zij legateerden aan de Armen van Piershil 30 gulden. De langstlevende diende hun dan 
eventueel nog onmondig zijnde twee kinderen Marijtgen en Jan op te voeden etc. Bij zijn voor
overlijden zouden de kinderen 1500 Carolusgulden als vaderlijk erfdeel ontvangen en bij haar 
vooroverlijden 2000 Carolusgulden als moederlijk erfdeel. Bij kinderloos overlijden van de eerste 
der echtelieden zou de langstlevende in het volle bezit van de boedel blijven en na diens overlijden 
zouden de 'vrinden' van de eerstgestorvene 4000 gulden uitgekeerd krijgen. Tot voogd van de 
zijde der testateur werd (zijn broer) BastiaenJansen van Drijel aangesteld en van de testatrices zij
de (haar broers) Claes en DirckJansen Koijer. Beiden plaatsten hun handtekening; zij als 'Trijtge 
!Jans Kooijers'.3'4 Trijntje Jans Kooijer, weduwe van Huijbert Jansen van Driel, transporteerde op 
13 januari 1692 een woning met zes gemet bij Piershil aan haar schoonzoon Leendert Pieterse Wel
houck.3'5 Op 31 mei 1697 transporteerde Trijntje Jans Koojer, weduwe en boedelhoudster van Hu
bertJansz van Driel, in leven dijkgraaf van Oud-Piershil, voor 394 gulden 15 stuiver en een zilveren 
ducaton één gemet 200 roeden zaailand in het Roozand onder Pernis.3'

6 Op 16 september 1704 tes
teerde Trijntje Jans Koijer, weduwe van Hub regt Jans van Driel, wonende onder Piershil, op haar 
dochters Marijtgen, vrouw van Leendert Welhoek, wonende onder Piershil, en Lijsbet, vrouw van 
Jan van den Berg, wonende op Hoogvliet, alsmede op de nagelaten kinderen van haar overleden 
dochter Neeltje, getrouwd geweest met Jacob Jans Konijnnendijk, wonende onder Nieuw-Beijer
land. Zij verklaarde in de 200' penning beneden de 4000 gulden gequotiseerd te staan en tekende 
met een onzekere hand als' TijntgeJan'.3'7Zie verder voor dit echtpaar De Nederlandsche Leeuw 
jaargang 85.3'8 

6. Dirck]ans Coijer, ged. Poortugaal 31-5-1626 (get. sijn huysvr(ouwen) suster Neeltgen Dir

cx), j.m. van Hoogvliet (1660), weduwnaar wonende onder Piershil (1665), woonde te 

Oud-Beijerland (1660), nadien bouwman te Piershil, schepen (1665-1670, 1673-1675, 1685-

1687), diaken (1670), ouderling (1677, 1683-1691, 1693) van Piershil, dijkgraaf van Nieuw

Piershil (1676, 1679, 1681, 1685), dijkgraaf van Klein-Piershil (1684), overl. Piershil in 

De Dorpsstraat te Hoogvliet, prentbriefkaart uit het begin van de 
twintigste eeuw. Van de oude bebouwing van dit dijkdorp resteert 

thans vrijwel niets meer 
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1693, otr. (1) Oud-Beijerland 20-6-1660 Marittie Bouwens Roobol, uit Rhoon, overl. tussen 
9-6-1663 en 1664, dr. van Boudewijn Cornelis Roobol, dijkgraaf van Rhoon, en Trijntge 
Ariens (Zij tr. (1) Oud-Beijerland 15-5-1650 Pieter Jacobsz Slickboer.3 ' 9); otr./tr. (2) West
maas 15-2/8-3-1665 Neeltje Jacobs van der Bom, mondig in 1652, j.d. van Westmaas (1665), 

winkelierster te Westmaas, over 1. Piershil na 19-9-1684, dr. van Jacob Pieters van der Bom, 
wagenmaker en lakenkoper te Westmaas, schepen van de Group, kerkmeester, schepen 
van Westmaas, enAriaentgeJans. 

Dirck Jansz Koijer en zijn eerste vrouw Maertge Bauwens Robol, wonende te Oud-Beijerland, 
maakten op 23 november 1660 te Rotterdam een testament op de langstlevende."0 Zie verder voor 
Dirck en zijn tweede vrouw: Gens Nostra 62."1 

Uit het tweede huwelijk: 
a. JanDircks Coijer, ged. Nieuw-Beijerland 19-8-1668 (get. Maertje Dirckx en AriaentjeJans).'" 
b. MariaDircks Coijer.'" 
c. Pieter Dircks Coijer."' 

7. Heijndrick]ans Coijer, ged. Poortugaal (als een naamloos kind van Hoogvliet) 25-11-1629 

(geen get. vermeld), j.m. tot Hoogvliet (1664), woonde sinds zijn huwelijk te Charlois, 
sedert 1666/1667 te Hoogvliet, begr. Charlois (betaling 15-12) 1667,m tr. (otr. Charlois in 
mei of 1-6; vertoog op Hoogvliet 15-6) 1664 Elisabeth (Lijsbeth) Staes van]aersvelt, j.d. tot 
Charlois (1664), over 1. na 1675, dr. van Staes Dircks vanJaersvelt, boer, schout van Oud- en 
Nieuw Pendrecht, schepen, kerkmeester van Charlois, en MaritjeJans Pors. 

Zij tr. (2) (otr. Charlois 17-3; ald. attestatie om te Rotterdam te tr. 2-4, ald. niet gevonden) 1675 
Jacob Willems Fonkert, j.m. van Rhoon, zn. van Willem Jacobs Fonckert, boer, huisman te Rhoon, 
schepen van Rhoon, en Jannetje Bastiaens Spruijt. Jacob otr. (1) Barendrecht 10-11-1669 Erckje Si
mons."• 

De naam van HeijndrickJansz Koijer werd- mogelijk wel op een later tijdstip - tussengevoegd 
op een op 20 november 1661 opgemaakte lijst van Hoogvlietse lidmaten.307 HeindrickJ ansz Koijer, 
meerderjarige jongman te Hoogvliet, maakte op 20 mei 1664 voor een Rotterdamse notaris akte 
van huwelijkse voorwaarden met Elisabeth van Jaersvelt, meerderjarige jongedochter te Charlois 
Overmaas, vergezeld van haar vader Staes Dircx van J aersvelt, schout te Pendrecht. De akte behelst 
een bepaling inzake de bruids moederlijk erfgoed.''' Bij Hendrick's ondertrouw te Charlois werd 
genoteerd: 'vertoogh op Pernis den 15 juny- ick segh Hooghvliet', aldus de vergissing goed ma
kende. De in Charlois wonende Elisabeth Staesse vanJaersvelt, vrouw van HendrickJansz Koijer, 
testeerde op 27 januari 1665 voor een Rotterdamse notaris, waarbij zij haar eventuele kinderen 
tot haar erfgenamen benoemde en bij het ontbreken hiervan haar vader Staes Dircxsz van J aers
velt, waarbij hij aan haar man zijn rechtmatige goederen diende te geven conform de huwelijkse 
voorwaarden. Bij vooroverlijden van haar vader zou haar man haar erfgenaam zijn.3'6 Lijsbeth 
Staese wordt met haar vader vermeld op een rond 1668 gedateerde lijst van lidmaten te Charlois. 
Zij woonden toen op de 'Santplaeth' aldaar. Het is mogelijk dat deze lijst van iets oudere datum is 
en wel van vóór medio 1664. In 1666 liet zij in Charlois een kind begraven begraven, maar in het 
eropvolgende jaar werd een kind in Hoogvliet ten doop gehouden, zodat zij daar toen woonachtig 
zal zijn geweest. Haar man is op de genoemde Charloisse lidmatenlijst niet vermeld. Op een van 10 

maart 1669 daterend overzicht van Charloisse lidmaten ontbreekt haar naam."7 ln de onvolledig 
bijgehouden Hoogvlietse lidmatenregistratie is haar naam niet terug te vinden. 

Uit dit huwelijk: 
a. Kind, (begr. Charlois (betaling 11-7) 1666).''8 

b. Marij (Maria, Marietje)Hendricks Coijer, ged. Hoogvliet 14-8-1667 (get. de vader en AnnetjeJans).3' 9 

8. Maddaleentie]ans, ged. Poortugaal 30-9-1630 (get. sijn broer Arij Koyer), overl. vóór 29-5-

1631. 
9. Maddaleentie (Magdalena)Jans Coijer, ged. Poortugaal (als een kind van Hoogvliet) 29-5-1631 

(get. sijn broer Arij Koyer), tr. vóór 15-11-1665 Pieter Leenderts Welhouck, ged. Poortugaal 
9-1-1628, j.m. van Poortugaal (1647), boer onder Hoogvliet, diaken (1667), kerkmeester 
(1670), armmeester (1680), ouderling (1683, 1690, 1692, 1696) van Hoogvliet, overl. onder 
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Hoogvliet (15 gulden impost betaald 2-8) 1696, zn. van Leendert Pieters Welhouck, boer 

(bouwman) te Poortugaal, leenman van Spangen, kerkmeester, schepen van Poortugaal, 

en Hilletje Huijgen. 
Pieter er. (1) (haar nicht) MagdalenaArijens Coijer(zie gen. Ilb-2).330 

10. Beatris]ans, ged. Poortugaal (met nr. 11; als een kind van Hoogvliet) 20-7-1636 (geen get. 

vermeld), van haar verder niets bekend. 

11. Ari.JJans, ged. Poortugaal (met nr. 10; als een kind van Hoogvliet) 20-7-1636 (geen get. ver

meld), wellicht jong overleden. 

12. Bastiaen]ans Coijer, ged. Poortugaal (als een kind van Hoogvliet) 24-5-1638 (get. Maertje 

Claes en Trijntje Bastiaens), diaken (1669), ouderling (1679, 1686), armmeester van Hoog

vliet (1684), overl. tussen 1686 en waars 1695, tr. circa 1665 Neeltgen Leenderts, wrs. ged. 

Poortugaal 17-7-1644, overl. (6 gulden impost betaald Hoogvliet 13-12) 1710, wrs. dr. van 

Leendert Hendricks, inwoner van Hoogvliet, en Leentje Gabriels.331 

Volgens de uitgave 'Parenteel Doen Beijensz.'3" is die echtpaar getrouwd te Poortugaal 13 de
cember 1665, maar daarvan is geen optekening te vinden. In juni 1668 werden Basciaen en zijn 
vrouw lidmaat te Hoogvliet."' 

Uit dit huwelijk, ged. te Hoogvliet: 
a. AriaantieBastiaens Coijer, ged. 5-8-1668 (get. de vader, Maartien Dirks en Klaas Jansz Koijer).'" 
b. LeendertBastiaens Coijer, ged. 29-12-1669 (get. de vader en Maritie Leenders).3" 

c. JanBastiaens. Coijer, ged. 15-5-1672 (get. Claas Jansz Koijer, schout, en Magdeleentie Koijers).331 

Ilb. Arien (Arijen) Claes Coijer, ged. Poortugaal 7-8-1591 ('op een woonsdag'; vader: Claes 

Jans Kooyer; gevaders: Cornelis Henricxz. van IJsselmonde, Henrica Henricx sijn suster 

woon(ende) daer ende Cornelis Aertsz jongeman in Poortegael), j.m. van Hoogvliet (1622), 

boer te Hoogvliet, schepen / heemraad van Deijffelsbroek en Madroel (1629-1630), overl. 

2-8-1634, begr. Poortugaal (in de kerk),333 tr. Poortugaal 12-6-1622 PleuntgenArijens, ged. Poor

tugaal 7-8-1591, j.d. van Hoogvliet (1622), overl. vóór 20-6-1645, dr. van Adriaen Heyndricx, 

leenman van Putten, en Maritgen Heyndricx.334 

Zij tr. (2) Poortugaal in okt. 1635 Basciaen Dircks van Driel, ged. Poortugaal 13-5-1607, boer op 
de hofstede 'de Witte Stee' te Poortugaal,335 schepen van Langebakkersoord, schepen van Roozand, 
heemraad van Roozand en het Vrijland, hoogheemraad van Poortugaal, schout van Hoogvliet, over!. 
Poortugaal 14-3-1668, zn. van Dirck Dircks van Driel, boer te Poortugaal, armmeester, schepen van 
Poortugaal, schepen van Lanegbakkersoord, en Adriana Bastiaens Verweel. Hij hertr. Geertje Leenderts 
Welhouck.336 

In de 200' penning van Hoogvliet over 1625 is Arijen Claesz Koijer aangeslagen voor een gegoedheid 
van 9000 pond of gulden.'43 Een akte van 12 oktober 1626 maakt melding van de op Hoogvliet wonende 
Arien Claesz Kooijer, getrouwd met Pleuntje Ariens, als landeigenaars in Madroel ónder Pernis en in 
het Oudeland van Poortugaal.'" 

Op 8 augustus 1630 legde de circa 40 jaar oude Arien Claesz Koijer een verklaring af over een plaats
gevonden hebbende woordenwisseling. 338 

Bij akte van 10 februari 1632 stelde Adriaen Claesz Coijer (Koeijer) zich als borg voor Adriaen Jansz 
Verwis, wonende in de ban van Hoogvliet.339 

De weeskinderen van Aergen Claesen Koeijer en zijn huisvrouw Ploencgen Aerins, beiden zaliger, 
worden in een akte van 20 juni 1645 genoemd als belenders in de polder Madroel, terwijl de kinderen en 
erfgenamen van Adriaen Claesz Koeyer worden in 1646 genoemd als belenders van leenland te Hoog
vliet.340 In 1638 maakt de 200' penning van Hoogvliet geen melding van de weeskinderen van Coijer. 
Het vermogen van hun hertrouwde moeder zal toen zijn ondergebracht onder dat van haar toenmalige 
echtgenoot Basciaen Dircxz van Driel, die voor 8200 pond of gulden werd aangeslagen. '44 In het eerst
volgende kohier der 200' penning van 1644 zijn de drie nagelaten weeskinderen van Arien Claesz Coijer 
genoteerd voor een gegoedheid van 4500 pond of gulden. '45 In de 200' penning van 1646 komen de drie 
kinderen voor met eenzelfde gegoedheid••• en eveneens in 1652, waarbij de mededeling dat op 21 augus
tus 1653 betaald werd. " 6 
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Uit dit huwelijk: 

1. Claes Arijens Coijer, ged. Poortugaal (als een kind van Hoogvliet) 21-4-1624 (get. Bauman (= 
Bauwen?) Rochusz van Schiedam,Jan Claesz, NeeltgenArijens), overl. na 4-5-1649. 

Op 4 mei 1649 verklaarde Claes Ariens Koeijer te Hoogvliet (hij tekende: 'Cooier') 500 gulden 
schuldig te zijn aan Aeltje van Soelen, weduwe van Jasper Moermans. Als zijn borg stelde zich de 
Poortugaalse schoutWilem Heijndricx Hoochwerff.34' 

2. MagdalenaArijens Coijer,j.d. onder Hoogvliet (1647), over 1. (wellicht onder Hoogvliet) tus

sen 14-12-1663 en 27-4-1664, tr. Poortugaal 15-12-1647 PieterLeenderts Welhouck, ged. Poor

tugaal 9-1-1628,j.m. van Poortugaal (1647), boer te Hoogvliet, diaken (1667), kerkmeester 

(1670), armmeester (1680), ouderling (1683, 1690, 1692, 1696} van Hoogvliet, schepen van 

Oud- en Nieuw-Engeland (1693), overl. onder Hoogvliet (15 gulden impost betaald 2-8) 
1696, zn. van Leendert Pieters Welhouck, boer (bouwman) te Poortugaal, leenman van 

Spangen, kerkmeester, schepen van Poortugaal, en Rilletje Huijgen. 
Pieter tr. (2) (haar nicht) Magdalena Jans Coijer (zie gen. Ila-9).330 Uit dit huwelijk een zoon Arijen 

Pietersz Welhouck alias Koojer, geb. circa 1649.34' 

3. kind, ged. Poortugaal in jan. 1630 (get. Jan Koij er sij n broeder en Neeltie Leenderts ), over 1. 
vóór 1644. 

4. Arij Arijens Coijer, ged. Poortugaal (als een kind van Hoogvliet) 6-11-1633, j.m. van Hoog
vliet (1658), woonde te Pernis (1663), boer te Pernis, schepen / heemraad van Deijffels
broek en Madroel (1650), schepen / heemraad van Roozand (1673), begr. Poortugaal (in 
de kerk) 24-1-1674,343 tr. Poortugaal 6-1-1658 Agatha (Aegje, Achie) Willems de Rae(d)t, ged. 
Poortugaal 30-1-1628, j.d. van Poortugaal (1658), over 1. Hoogvliet 20-2 en begr. Poortugaal 
(in de kerk; ald. 30 gulden impost betaald 25-2) 28-2-1709,344 dr. van Willem Jans de Raet, 
bouw man te Poortugaal, en Grietje Jacobs van Alphen.345 

Op 22 oktober 1662 werd in de kerk van Poortugaal het eerste gebod afgekondigd van de ver
koop door Arien Ariensen Cooijer van drie gemeten weiland in de polder De Roon onder Poor
tugaal aan Jacob Lendertsen van der Laen.346 Arien Ariensz Kooijer en Claes Jansz Kooijer zijn in 
een akte van 27 april 1664 genoemd als voogden over de nagelaten weeskinderen van hun zuster 
Magdaleentje Ariens Kooijer.347 Bij akte van 18 mei 1668 benoemde Neeltje Willems de Raedt, 
vrouw van Arien Bouwensz Roobol, haar zwager Arien Ariensz Koijer tot mede-voogd over haar na 
te laten onmondige erfgenamen.348 Op 23 november 1671 attesteerde onder andere de onder Pernis 
wonende Arien Ariensz Kooijer ten verzoeke van de gezamenlijke kinderen van jonker Jan Bellous 
over huurland.349 De op Pernissesluis woonachtige HaesjeJacobs, weduwe van Jan Huijbertsz Vis
ser, benoemde in haar testament van 10 juni 1673 Arien Ariensz Kooijer tot mede-voogd over haar 
minderjarige erfgenamen.350 De te Pernis wonende Aegje Willems de Raedt, huisvrouw van Arien 
Ariensz Kooijer, maakte op 24 november 1673 een testament, waarbij zij haar nalatenschap ver
maakte aan haar zuster Neeltje en aan de kinderen van haar broers Pieter en Jacob.35•Als weduwe 
komt zij nog in vele akten voor, zie onder meer haar testament van 23 juni 1691, toen zij ten huize 
van Arien Bouwensz Roobol te Hoogvliet woonde.35'·Dit echtpaar had geen nageslacht. 
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De grafterk van Agatha Willems de Raet, weduwe van 
A rij A rijens Coijer (gen. IIb-4 ), in de kerk te Poortugaal. 
Zij werd bijgezet in het graf van haar ouders (foto Hol
landse Vereniging voor Genealogie te Rotterdam) 
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Afkortingen 
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GR 
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NA 

OB 

OH 
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Domeinrekeningen Putten en Strijen 
Gemeentearchief Rotterdam 
Grafelijkheids Rekenkamer 
Goudswaard 
Hof van Holland 
Heinenoord 
Mijnsheerenland 
Nationaal Archief te' s-Gravenhage 
Oud-Beijerland 
Oudenhoorn 
Poortugaal 
Rotterdam 
Stadsarchief Dordrecht 

RD 

SAD 

SAVPR 

SAS 

SCH 

SD 

SvH 
WAGW 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle 
Stadsarchief Schiedam 
Stilus curie Hollandie (het nieuwe jaar begon met Pasen) 
Schiedam 
Archief Staten van Holland voor 1572 

Waterschapsarchief de Groote Waard te Klaaswaal. 
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6. B. de Keijzer en A.M. Verbeek, 'Landpoorters 
van Dord1·c:cht .142.9- 1490' , in: Ons Voorgeslach t 

so (1995), pag.14. 
7. NA, HvH inv.nr. 3793, akte d.d. 25-10-1577. 
8. J.L. van der Gouw, Rekeningen van de domeinen 

van Putten 1379-1429, met bijbehorende stuk
ken, deel II, Den Haag 1980, pag. 330 e.v. 

9. C. Hoek, 'Acten betreffende Zuid Holland in 
het cartularium van het klooster Nieuwlicht 
bij Utrecht', in: Ons Voorgeslacht 16 (1961), pag. 
181. 

Gens Nostra 66 (2011) 

10. C. Hoek, 'Leenmannen van de Heren van 
Putten en Strijen', in: Ons Voorgeslacht 25 
(1972), pag. 69. 

11. C. Hoek, 'Repertorium op de lenen van Put
ten, gelegen in het Land van Poortugaal en 
in de Riederwaard 1304-1648', in: Ons Voorge
slacht 27 (1972), pag.145. 

12. Als noot 8, pag. 435. 
13. Als noot 8, pag. 359,360. 
14. Als noot 8, pag. 360. 
15. Als noot 8, pag. 361. 
16. Als noot 8, pag. 430. 
17. Als noot 9, pag. 180. 
18. Als noot 9, pag.175. 
19. Als noot 9, pag. 179. 
20. Als noot 8, pag. 483; zie ook als noot 9, pag. 

115. 
21. J.C. Kort, 'Repertorium op de lenen van de 

hofs tede P u t te n. 1:z. 29- 1650', in.: Ons Voo rgc-

slacht34 (1979), pag. 236. 
22. Als noot 9, pag. 115. 
23. Als noot 2, pag. 90. 
24. Als noot 11, pag. 143. 
25. C. Hoek, 'Acten in het familiearchief de Cler

que Wissocq de Sousberghe in het Rijksar
chief te Mons in Henegouwen', in: Ons Voor
geslacht 32 (1977), pag. 356. 

26. Als noot 7, pag. 477; zie ook als noot 21, pag. 
217. 

657 



27. Als noot 11, pag. 146. 
28. Als noot 2, pag. 92. 
29. NA, HvH inv.nr. 1668, akte d.d. 25-10-1546. 
30. NA, HvH inv.nr. 1668, akte d.d. 4-12-1546. 
31. S.M. Auwerda-Berghout (bewerker van on

uitgegeven manuscript), Voome en Putten in 
de exploiten uit de Grafelijkheidsrekenkamer 1480-

1631 (inv. nrs.4424-4534), inv.nr. 4467, fol. 32. 
32. NA, HvH inv.nr. 1669, akte d.d.11-12-1548. 
33. Als noot 11, pag.143. 
34. NA,GR.DPS inv.nr.2483,fol.39. 
35. NA,GR. DPS inv.nr. 2509,fol.66vs. 
36. NA, GR . DPS inv.nr. 2517, fol. 33 vs. 
37. NA, GR. DPS inv.nr. 2492, fol. 40. 
38. NA,GR.DPS inv.nr.2497,fol.45 . 
39. NA, GR, DPS inv.nr. 2498, fol. 47 vs. 
40. NA, GR, DPS inv.nr. 2501, fol. 50. 
41. NA, GR, DPS inv.nr. 2502, fol. 47vs. 
42. NA, GR, DPS inv.nr. 2504, fol. 39 vs. 
43. NA, GR, DPS inv.nr. 2506, fol. 53. 
44. NA, GR, DPS inv.nr. 2510, fol. 53 vs. 
45. NA,GR,DPS inv.nr.2526, fol.36vs. 
46. NA, GR, DPS inv.nr. 2497, fol. 44 vs. 
47. NA, GR, DPS inv.nr. 2515, fol. 56 vs. 
48. NA, GR, DPS inv.nr. 2502, fol. 47. 
49. S.J. Lems en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk 

van Doorn, 'Kohier van de tiende penning 
van Hoogvliet (1542/1543)', in: Ons Voorge
slacht 44 (1989), pag. 180,182. 

50. NA, SvH inv.nr. 285. 
51. SAS, Oud arch. Schiedam inv.nr. 177, akte nr. 

662, fol. 40. 
52. NA,GR,DPS inv.nr.2513,fol.57. 
53. NA, GR, DPS inv.nr. 2515, fol. 56 vs. 
54. NA, HvH inv.nr. 3735, akte d.d.13-1-1560. 
55. NA, HvH inv.nr. 3735, akte d.d.13-2-1560. 
56. NA, HvH inv.nr. 3750, akte d.d. 22-11-1563. 
57. NA, HvH inv.nr. 3793, akte d.d.13-9-1577. 
58. K.J. Slijkerman, Duizend jaar vo01geslacht -

Supplement I, Rotterdam 1989, pag. 63, ook 
raadpleegbaar op de CD-rom Voorouders op 
de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard, 
Delft 2006. 

59. Als noot 58, pag. 52. 
60. NA. SvH inv.nr.1032. 
61. NA, SvH inv.nr.1352. 
62. NA, SvH inv.nr. 965, fol. 965, fol.13 vs. en inv. 

nr.1280, fol.12, 14, 15. 
63 . SAD, ora MHL inv.nr. 4, akte d.d. 12-12-1559. 
64. SAD, ora MHL inv.nr. 4, fol. 65 vs. 
65. SAD, oraMHL inv.nr. 4, fol. 47. 
66. SAD, oraMHL inv.nr. 2, fol.127vs. e.v. 
67. SAD, oraMHL inv.nr. 4, fol. 50 vs. 
68. SAD, oraMHL inv.nr. 2, fol.178. 

658 

69. SAD, ora Maasdam inv.nr. 3, akte wrs. jaar 

1589. 
70. SAD,oraHO inv.nr. 1,fol.47vs. e.v. 
71. SAD, ora HO inv.nr.1, akte d.d.12-2-1592. 
77. SAD, ora HO inv.nr. 9, akte d.d. 27-5-1593. 
73. SAD, ora HO inv.nr.1, akte d.d. 9-4-1594. 
74. SAD, ora HO inv.nr. 9, akte d.d. 4-3-1595; ibi-

dem akte d.d.14-11-1595. 
75. SAD, ora HO inv.nr.1, akte d.d. 18-8-1595. 
76. SAD, ora HO inv.nr. 9, akte d.d. 16-4-1597. 
77. NA, GR inv.nr. 5045, akte jaar 1558. 
78. NA, GR, DPS inv.nr. 2526, fol. 36 vs. 
79. NA, GR, DPS inv.nr. 2510, fol. 53 vs. 
80. NA, GR, DPS inv.nr. 2510, fol. 53. 
81. NA, GR,DPS inv.nr. 2517, fol.33 vs. 
82. NA, Rekenkamer ter Auditie inv.nr. 4600, fol. 

11 vs., 37 vs. en 56 vs. 
83. NA, Rekenkamer ter Auditie inv.nr. 4600, 

tweede gedeelte, fol.14. 
84. NA, HvH inv.nr.1684, akte d.d. 2-10-1573. 
85. NA, HvH inv.nr. 3793, akte d.d.12-10-1577. 
86. NA, HvH inv.nr. 1686, akte d.d. 21-1-1578. 
87. NA, ora OB inv.nr. 34, fol.13 vs. 
88. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d .d. 8-5-1580. 
89. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d.d.14-9-1582. 
90. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d .d. 29-5-1585. 
91. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d.d. 20-7-1585 
92. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d.d. 6-10-1585. 
93. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d.d. 2-11-1585. 
94. NA, ora OB inv.nr. 34, akte d .d. 16-11-1585. 
95. NA, ora OB inv.nr.1, akte d.d.30-3-1587. 
99. WAGW, Polder Oud-Beijerland, ongeïnven-

tariseerd, rekeningen jaren 1588-1597. 
97. GAR, Anhg Poortugaal inv.nr. 1. 
98. NA, ora OB inv.nr.1, akte d.d.1-8-1589. 
99. NA, ora OB inv.nr. inv.nr. 1, akte d.d. 10-6-

1591. 
100. NA, ora OB inv.nr.1, akte d.d. 2-5-1595. 
101. NA, ora OB inv.nr.1, akte d.d.1-6-1595. 
102. SAD, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv. 

nr. 1, fol. 15 e.v. 
103. NA, ora Westmaas inv.nr. 8, akte d.d. 24-1-

1599. 
104. NA, ora Westmaas inv.nr. 1, akte d.d. 20-3-

1599; ibid em inv.nr. 8, losse quitanties d .d . 4 

en 25-6-1597; ibidem ora Westmaas inv.nr. 7, 
kopie van een akte van d.d. 27-11-1593. 

105. NA, ora OB inv.nr. 2, fol. 80. 
106. NA, ora OB inv.nr. 2, fol. 98 e.v. 
107. NA, ora OB inv.nr. 2, fol. 99 e.v. 
108. NA, HvH inv.nr. 2140, akte d.d.14-1-1598. 
109. NA, ora OB inv.nr. 2, fol.137 vs. 
110. NA, ora OB inv.nr. 1, akte d.d. 15-5-1594. 
111. NA, ora OB inv.nr. 1, akte d.d. 16-1-1595. 

Gens Nostra 66 (2011) 



112. NA, oraoB inv.nr.1, akte d.d. 30-8-1597. 
113. NA, ora 0B inv.nr. 1, akte d.d. 2-5-1595. 
114. NA, ora 0B inv.nr.1, akte d.d. 16-5-1597. 
115 . NA, ora 0B inv.nr. 2, fol. 96 vs. 
116. H . den Boer en J.J.F. Lots, 'Poortugaalse ge

slachten', in: Ons Voorgeslacht 33 (1978), pag. 
440. 

117. Als noot 11, pag. 138. 
118. NA, HvH inv.nr. 3815, akte d .d. 1-12-1587. 
119. RA Arnhem, Huisarchief Ammerzoden inv. 

nr. 195. Met dank aan drs. L.M. van der Hoe
ven te 's-Gravenhage voor het opmerkzaam 
maken op deze bron. 

120. NA, HvH inv.nr.1697, akte jaar 1592. 
121. SAS, ora SD inv.nr. 572, akte 548, fol. 491. 
122. GAR, ora PG inv.nr. 52, akte d.d. 17-2-1598. 
123. GAR, ora PG inv.nr. 51, akte d.d. 18-2-1598. 
124. NA, ora Westmaas inv.nr. 8, losse quitantie 

d.d. 19-10-1598; ibidem inv.nr. 1, akte d.d. 20-
3-1599. 

125. NA, HvH inv.nr. 1702, akte d .d.12-7-1599. 
126. C. Hoek, 'Akten in het Rijksarchief te Mons', 

in: Ons Voorgeslacht 42 (1987), pag. 84. 
127. GAR, ora PG inv.nr.13, akte d.d. 21-11-1605. 
128. GAR, ora PG inv.nr. 13, akte d.d.1-2-1606. 
129. SAS, ora SD inv.nr. 601, akte 949, fol.148. 
130. SAS, ora so inv.nr. 601, akte 971, fol. 152. 
131. GAR, ora PG inv.nr.13, akte d.d.12-5-1606. 
132. SAS, oraPG inv.nr.13, fol. 51 vs. e.v. 
133. GAR, ora Rhoon en Pendrecht inv.nr. 95, akte 

d.d. 20-7-1606. 
134. Zij is vooralsnog niet te plaatsen in een be

paalde familiegroep te Hoogvliet en omge
ving. Mogelijk was zij een nakomeling van de 
in 1509 overleden Huich Dammesz, die met 
zijn vrouw N eelt gin een memorie in de kerk te 
Poortugaal stichtte en die een dochter Seffenie 
(Steffenie?) had; zie als noot 116, pag. 440. 

135. SAS, onaso inv.nr. 743, fol. 49. 
136. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 5, fol. 68 vs. 
137. GAR, ora PG inv.nr.13, fol. 59 e.v. 
138. GAR, ora PG inv.nr.13, fol. 83 e.v. 
139. Als noot 1, pag. 96. 
140. GAR, ora Pernis inv.nr. 1048, akten d.d. 30-5-

1618 en 3-7-1618. 

141. Als noot 116, pag. 455 e.v. 
142. SAS, Oud arch. so inv.nr.1443. 
143. SAS, Oud arch. so inv.nr.1445. 
144. SAS, Oud arch. SD inv.nr.1451. 
145. SAS, Oud arch. SD inv.nr.1453. 
146. SAS, Oud arch. SD inv.nr.1454. 
147. GAR, otaPG inv.nr. 35, akte d.d. 14-1-1646. 
148. 'Grafzerken in de hervormde kerk te Cil

laarshoek', in: De heraut van Strijen 12 (2001), 
pag.10,11. 

Gens Noscra 66 (2011) 

149. L. H. Oosten en J. C.J. Versteeg, Sint Anthonie
polder - een kerk in de Hoeksche waard, vijfeneen
halve eeuw kerkgeschiedenis van SintAnthoniepol
der 1357-1907, Sint Anthoniepolder 2007, pag. 
105-106. Zie ook: NA, recht. Arch. Zuid-Hol
land inv.nr. 1696, akte d.d. 5-3-1591. 

150. J. Roelevink (bewerker), Classicale Acta 1573-

1620 II, Particuliere synode Zuid-Holland Classis 
Dordrecht 1601-1620, Rijksgeschiedkundige 
Publicatiën, Kleine serie, deel 68, uitg. In
stituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's
Gravenhage 1991, pag. 255, 298. Zie ook als 
noot 148 

151. SAD, ora NO inv.nr. 34, akte d.d.18-3-1563. 
152. WAGW, Polder Sint Anthoniepolder inv.nr. 

187. 
153. Archief gemeente Strijen inv.nr. 68. 
154. SAD, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv. 

nr. 2, fol. 42 vs. 
155. SAD, Stadsarchief Dordrecht 1572-1795, inv. 

nr. 3975. 
156. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische

en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de 
kerken der provincie van Zuid-Holland, deel 1, 
Utrecht 1922, pag. 67. 

157. WAGW, Polder Oudeland van Strijen inv.nr. 
155. 

158. Anhg Sint Anthoniepolder, lidmatenregis
ters. 

159. SAD, Stadsarchief Dordrecht 1572-1795, inv. 
nr.3978. 

160. SAD, onaKlaaswaal inv.nr. 5095, akte d.d. 27-
5-1643. 

161. GAR, ona Charlois inv.nr. 15, akte d.d. 30-7-
1639. Hetgeen in de uitgave De parenteel van 
Doen Beijensz., pag. 88, en Aanvullingen en cor
recties, pag. 61 is vermeld kan niet juist zijn. 
Hier is aan Ariaentgen Cornelis Huijser een 
foutief patroniem toegekend, waarbij voor
naam en patroniem van haar vader zijn ver
wisseld. 

162. Anhg GW; een bewerking van het begraven 
etc. over de jaren 1634-1670 door J. P. van der 
Spek,2009. 

163. Als noot 150, pag. 389-390. 

164. Anhg 0B inv.nr. 1. 
165. S.M. Auwerda-Berghout, Kapittel van Geer

vliet, Blaffaard van Cornelis van Coolwijk 1606-

1612 en vanAdriaen van Coolwijk 1619-1637 (bron 
NA, cg. 3.20.61.01, Familiearchief Van Vre
denburch, ambtelijke stukken inv.nrs. 131 en 
145). Onuitgegeven bronnenbewerking. Zie 
inv.nr.131, fol. 4. 

166. SAD, ora GW inv.nr. 3, akte d.d. 23-11-1607. 



167. S.M. Auwerda-Berghout, Ontvangers Geeste
lij'ke Kantoren te Delft, Brielle en Leiden circa 1575 

1810, NA, tg. 30.01.34, inv.nrs. 352,353 en 354. 
Onuitgegeven bronnenbewerking. Zie inv. 

nr.352. 
168. Als noot 165, inv.nr.131, fol. 20 vs. 
169. NA, G R inv.nr.198, akte d.d. 8-3-1607. 
170. SAD, ora Heeroudelandsambacht inv.nr. 1, 

akten d.d. 1-12-1607. 
171. Als noot 165, inv.nr. 131, fol. 3. 
172. SAD, ora GW inv.nr. 4, fol.112 vs. 
173. SAD, oraGw inv.nr. 4, fol.13. 
174. SAD, ora GW inv.nr. 4, fol.178. 
175. SAD, ora GW inv.nr. 1, fol. 18 vs.e.v. 
176. SAD, ora GW inv.nr. 5, fol.31 vs. e.v. 
177. SAD, oraGw inv.nr. 20, akte jaar1636; ibidem 

inv.nr. 1, fol. 31 e.v., akte d.d. 22-3-1636. 
178. Anhg G w, jaar 1636. 
179. SAD, ora GW inv.nr. 20,jaar 1637. 
180. WAGW, Polder Oude Korendijk inv.nr. 29. 
181. SAD, ora G w inv.nr. 5, fol. 87 e.v. 
182. Als noot 165, inv.nr.145. 
183. SA VPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 8-12-1630. 
184. SAVPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 22-12-

1630. 
185. SAVPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 2-6-1636. 
186. SAD, oraGw inv.nr. 20, akte jaar 1639/1640. 
187. SA VPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 15-1-1641. 
188. SAD,oraGw inv.nr.5,fol.107vs. 
189. SAVPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 6-3-1645. 
190. SAVPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 26-7-1647. 
191. SAVPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 8-10-1646. 
192. SA VPR, ora OH inv.nr. 37, akte d.d. 3-4-1655. 
193. Anhg G w, jaar 1641; zie ook als noot 162. 
194. M.A.M. Dam-Mast en A.P. van den Hoek, Het 

geslacht Maasdam, Strijen 1986, pag. 3. Jaep
ken is daar niet vermeld. 

195. SAD, ora GW inv.nr.4, fol. 293 vs. 
196. SAD, ora G w inv.nr. 1, fol. 18 vs. e.v. 
197. SAD, ora GW inv.nr. 18, fol. 256 e.v. 
198. SAD, ora GW inv.nr. 20, akte jaar 1640. 
199. SAD, ora G w inv.nr. 5, fol. 107. 
200. SAD, d.t.b. GW inv.nr. 1; zie ook: P.W. van 

Hulst, 'Regis ter der mans personen ledema
te n in d e gemeente J[sesu] C [ri sti] va n Coorn 

dijck (Goudswaard)', in: Ons Voorgeslacht 56 
(2001), pag. 205. 

201. Anhg G w, jaar 1637; zie ook noot 162. 
202. H. Aardoom en N. van der Wulp, 'Het ge

slacht Aertoom in de 17" en 18' eeuw te 's Gra
vendeel', in: Gens Nostra 37 (1982), pag. 7-8. 

203. K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek, 
Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maas
dam, Delft 2008, pag. 59. 

660 

204. SAD, ora 's-Gravendeel en Leerambacht inv. 
nr. 47, akte d.d. 15-1-1659. 

205. Als noot 263, pag. 29; zie ook NA, ona OB inv. 
nr. 547, akte d.d. 2-6-1666. 

206. F. Kwekel, 'Van der Sluis', in: Ons Voorgeslacht 
29 (1974), pag. 187. 

207. SAD, d.t.b. GW inv.nr. 1. 
208. SAD, ora GW inv.nr. 2, fol.179 e.v. 
209. SAD, ora G w inv.nr. 6, fol. 19 vs. e.v. 
210. P.F. Klok, 'Stamreeks Hoogvliet', in: Ons 

Voo1geslacht 46 (1991), pag.155. 
211. Anhg GW ,jaar1667. 
212. Als noot 279. Zij trouwden te Vierpolders op 

9 -9-1691. 

213. NA, ora 0B inv.nr. 7, fol. 74 vs. 
214. SAD, ora GW inv.nr.1, fol. 31 e.v. 
215. SAVPR, ora Nieuwenhoorn inv.nr. 2, akte d.d. 

20-5-1636. 
216. SAD, ora GW inv.nr. 5, fol. 94 e.v.; ibidem inv. 

nr. 20, akte jar 1639. 
217. w AG w, Polder Oude Korend ijk inv.nr. 71. 
218. SAD, ora GW inv.nr. 5, fol.124 vs. e.v. 
219. SAD, ora Gw inv.nr. 20, akte d .d.1-10-1644. 
220. SAD, ora GW inv.nr. 6, fol. 3 e.v., 5 e.v. en 7e.v. 
221. SAD, ora GW inv.nr. 6, fol. 58 e.v. 
222. Transciptie door G.A. Klein, 1992, pag. 98. 
223. SAD, ora GW inv.nr. 20, akte d .d. 15-12-1672. 
224. SA VPR, Oud-arch. Geervliet inv.nr. 52. 
225. SAD, wka GW inv.nr. D5, akte d .d . 29-6-1681. 
226. NA, ona Piershil, inv.nr. 6826, akte d.d. 20-12-

1681. 
227. A. de Jonge, Stamreeks Johanna Boender 1600-

1993, Ridderkerk 1994, pag. 12 e.v. 
228. SAD, ora Gw inv.nr. 7, akte d.d.14-3-1685. 
229. NA, ona Piershil inv.nr. 6826, akte d .d . 30-3-

1679. 
230. SAD, ora GW inv.nr. 7, fol. 56 e.v. 
231. SAD, ora GW inv.nr. 68, akte d .d . 26-2-1690. 
232. SAD, wka GW inv.nr. 7, akte d.d.10-12-1700. 
233. NA, SvH inv.nr.1352. 
234. NA, HvH inv.nr. 5197, akte d.d. 24-11-1589. 
235. Anhg OB inv.nr.1,jaar1611. 
236. Anhg0B,jaar1605/'06. 
237. WAGW, Polder Nieuw-Beijerland,jaar1606. 
238. NA, ara N ieuw-Beij erla nd inv.nr. 25, akte 

d.d. 2-2-1607. 
239. NA, ora Oud- en Zuid-Beijerland inv.nr. 2, 

fol. 172 e.v. 
240. C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de 

Beijerlanden, Wageningen 1973, pag. 164, 167. 
241. Als noot 240, Bijlagen, pag. 224. 
242. NA, ora 0B inv.nr. 3, fol.365 e.v. 
243. Als noot 309, zie kaartje afgebeeld op pag. 

223. 
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244. NA, ona 0B inv.nr. 522, akte d.d. 5-10-1625. 
245. Arch. Gemeente OB inv.nr. 72. 
246. NA, ora OB inv.nr. 6, fol. 182 e.v. 
247. NA, ora OB inv.nr. 36. 
248. NA, ona OB inv.nr. 533, fol. 8 e.v. 
249. NA, ona OB inv.nr. 534, fol. 36 e.v. 
250. NA, ona OB inv.nr. 534, fol. 37. 
251. NA, ora OB inv.nr. 62, akte d.d. 21-7-1650. 
252. Over Cornelis IJserman en zijn familie is een 

publicatie in voorbereiding, zodat hier ver
der geen akten over hem worden behandeld. 

253. NA, ora 0B inv.nr. 6, fol.182; zie ook: Anhg 0B 
inv.nr. 4, jaar 1631. 

254. NA, ora OB inv.nr. 6, fol. 182 vs.; zie ook: idi
dem inv.nr. 2, in de marge van akte d.d. 19-1-
1604. 

255. AnhgoB inv.nr. 4,jaar1631. 
256. NA, ora OB inv.nr. 6, akte d .d. 25-9-1633. 
257. NA, ora OB inv.nr. 7, fol. 75, 76, 7 vs. en 79. 
258. NA, ora OB inv.nr. 7, fol. 56 vs. 
259. NA, ora OB inv.nr. 7, fol. 110. 
260. NA, ora OB inv.nr. 36, akte d.d. 25-7-1641; zie 

ook akte d.d. 27-6-1641. 
261. NA, ora 0B inv.nr. 36, akten d.d. 23-4, 7-5, 20-

5, 3-9 en 1-10-1643. 
262. NA, ora 0B inv.nr. 36, akte d.d. 23-6-1644. 
263. NA, ora 0B inv.nr. 9, akte d.d. 5-5-1650. 
264. Als noot 1, tweede publicatie. 
265. GAR, ora PG inv.nr. 12, akte d.d. 21-11-1605. 
266. NA, HvH inv.nr.1707, akte d.d. 27-11-1608. 
267. SAS, Oud arch. SD inv.nr.1443. 
268. Geslachtboom van Doen Beijense van Driel, geko

pieërd door J. P. Medema, 1915. 
269. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante 

geslacht van Driel, Dordrecht-Rotterdam 1998, 
pag. 317 e.v. 

270. L. W. Hordijk, Geschiedenis en genealogie van de 
families Hordijk deel 2, nieuwe serie, Brielle 
2001, pag. 9 e.v. 

271. E.G. Verschoor, 'Geslachten Verschoor en 
Van der Schoor in de omgeving van Charlois', 
in: De Nederlandsche Leeuw 91 (1974), kol. 306. 

272. G.J. Vermaat, Genealogische en andere 
merkwaardigheden in de Hervormde kerk te 
Poortugaal, in: Ons Voorgeslacht 19 (1964), pag. 
132. Zie ook: J.J. Vervloet (bewerker), Begra
ven in en om de kerk van Poortugaal, Rotterdam 
2008, pag. 18. De in het bijschrift genoemde 
Aelken Jacobs als eerdere echtgenoot van 
Bastiaen Droogendijck is mij niet bekend. 

273. Als noot 272, eerste publicatie, pag. 158, en 
tweede publicatie pag. 28. 

274. K.J. Slijkerman, 'Vrijlandt-Deurnagel-Van 
Dijck', in: De Nederlandsche Leeuw 98 (1981), 
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kol. 340-341. Zie ook als noot 272, tweede pu
blicatie, pag. 33. 

275 K.J. Slijkerman, 'De geslachten Jongebroer 
te Pernis en Hoogvliet', in: Ons Voorgeslacht 51 
(1996), pag. 187-189. 

276. SAS,Oudarch.sn inv.nr.1455. 
277. SAS, orasn inv.nr. 607, akte nr.460. 
278. GAR, oraPG inv.nr.1, fol. 29 vs. 
279. GAR, ora Pernis inv.nr. 112, fol. 12 vs. e.v. 
280. GAR, ora PG inv.nr.1, fol. 97. 
281. GAR, ora PG inv.nr.1, fol. 187. 
282. GAR, ora Pernis inv.nr. 112, akte d.d. 5-7-1649. 
283. GAR, oraPG inv.nr. 35, akte d.d. 7-4-1652. 
284. GAR, ora PG inv.nr. 26, akte d.d.14-4-1662. 
285. GAR, ora Pernis inv.nr.112, fol.128 vs. e.v. 
286. GAR, oraPernis inv.nr.112, fol.130 e.v. 
287. SAS, onasn inv.nr. 761, fol. 969 e.v. 
288. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en 

L.M. van der Hoeven, Onze voorouders in Per
nis, Rotterdam 1991, pag. 42. 

289. Als noot 272, pag. 336. 
290. GAR, ora PG inv.nr.13, fol.139 vs. e.v.; ibidem 

fol. 141 e.v., akte d. 15-9-1624 en fol. 143 e.v., 
akte d.d. 4-10-1624. 

291. GAR, ora PG inv.nr.13, akte d.d. 24-6-1631. 
292. GAR, ora PG inv.nr.13, fol.176 e.v. 
293. GAR, ona Rhoon en Pendrecht inv.nr. 97 fol. 

45 vs. e.v. 
294. GAR, ona RD inv.nr. 327, akte 122, fol. 269. 
295. GAR, ora PG inv.nr. 2, fol. 215 e.v. 
296. Als noot 116, pag. 449. 
297. GAR, ora Pernis inv.nr.1048, fol. 47. 
298. GAR, oraPernis inv.nr. 1096, fol. 23 e.v. 
299. WAGW, Polder Nieuw-Beijerland, akte jaar 

1639. 
300. Anhg Nieuw-Beijerland, d.d . 29-11-1643. 
301. NA, ora OB inv.nr.10, akte d.d. 23-6-1657. 
302. WAGW, Polder Nieuw-Beijerland inv. nrs. 78 

en 82. 
303. Anhg Nieuw-Beijerland, d.d. 9-12-1642 en 

29-11-1643. 
304. NA, ona Piershil inv.nr. 6825, fol. 263 e.v. 
305. GAR, ora Pernis inv.nr. 1048, fol. 47 e.v. 
306. sAs,onasn inv.nr.776,fol.531. 
307. J.H. Brakke, 'Hoogvlie t' , in: Ons Voorgeslacht 

21 (1966), pag. 435. 
308 SAS, ona SD inv.nr. 762, fol. 259. 
309. Als noot 1, tweede publicatie, pag. 33. 
310. J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz. -

aanvulhngen en correcties op de uitgave van 1989, 

Rotterdam 2001, pag. 25. 
311. Als noot 272, pag. 269-270. 
312. Als noot 1, tweede publicatie, pag. 73. 
313. GAR, ona RD inv.nr. 198, akte 252, fol. 198. 
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314. NA, ona Piershil inv.nr. 6825, fol.134 e.v. 
315. NA, ora Piershil inv.nr. 5, akte d.d. 13-1-1692; 

zie ook: K.J. Slijkerman, 'Het geslacht Wel
houck alias Van der Laen alias Groenendijck 
alias Koojer uit Poortugaal', in: De Nederland
sche Leeuw 100 (1983), kol. 374-375. 

316. G AR, ora Pernis inv.nr. 1096, fol. 90 e.v. 
317. G AR, ona PG inv.nr. 6878, akte d.d.16-9-1704. 
318. J. Mac Lean, 'Het geslacht Van Driel te 

Piershil en Goudswaard', in: De Nederlandsche 
Leeuw 85 (1968), kol. 161. 

319. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, 'De oudere 
generaties van het geslacht Sli(c)kboer uit De 
Hoekse Waard', in: Ons Voorgeslacht 55 (2000), 
pag.330. 

320. GAR, ona RD inv.nr. 361, akte 140, fol. 451. 
321. K.J. Slijkerman, 'De oudere generaties van 

het geslacht Van der Bom uit Westmaas', in: 
Gens Nostra 62 ( 2007) pag. 727-728. 

322. Als noot 1, tweede publicatie, pag. 74. 
323. K.J. Slijkerman, 'Begravenen in de Hervorm

de kerk te Charlois - volgens de rekeningen 
der kerkmeesters 1663-1676', Ons Voorgeslacht 
40 (1985), pag. 28. 

324. K.J. Slijkerman, 'De oudere generaties van 
de familiegroepen Fonckert uit Rhoon - De 
nazaten van AdriaenJ ansz. Fonckert', in: Ons 
Voorgeslacht65 (2010), pag. 452 e.v. 

325. AR, ona RD inv.nr. 365, akte 337, fol.1017. 
326. GAR, ona RD inv.nr. 363, akte 7, fol. 20, 
327. J. H. van der Boom (bewerker), 'Een van 

circa 1668 daterende lidmatenlijsc van Char
lois', in: Libellus amicorum Kees Jan Slijkerman, 
Hoogvliet 1992, pag. 38, bron: GAR, Anhg 
Charlois inv.nr. 100. Zie ook ibidem inv.nr. 2, 
lijst van 10-3-1669. 

328. Als noot 323, pag. 27. 
329. K.J. Slijkerman, Het geslacht Coornneef (Kore

neef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en 
Spijkenisse, serie Geslachten van het eiland IJs
selmonde deel 6, Rotterdam 1991, pag. 32 e.v. 
Zie ook als noot 1, tweede publicatie, pag. 74. 

330. Als publicatie in noot 315, kolom 371-372. 
331. H. den Boer en J.J. F. Lots, 'De voorouders van 

Ariaentje Koyer uit Hoogvliet', in: Ons Voor
geslacht36 1981), pag. 115-116.; zie ook: C.W.D. 
Vrijland, 'Vrijlandt-Deurnagel-Van Dijcl{', 
in: De Neder/andsche Leeuw 76 (1959 ), kol. 31. 

332. Als noot 307, pag. 437. 
333. Als noot 272 eerste publicatie, pag. 138, en 

tweede publicatie, pag. 17. 
334. Als noot 116, pag. 455. 
335. Arie Beukelman Czn, Poortugaalse boerderijen 

en hun bewoners door de eeuwen heen, Poortugaal 
2004, pag. 60. 

336. Als noot 269, pag. 336. 
337. SAS, onaso inv.nr. 741, fol. 313. 
338. GAR, ora PG inv.nr. 13, fol. 156 vs. e.v. 
339. GAR, ona RD inv.nr.149, akte 50, fol. 118 . 
340. G AR, ora Pernis inv.nr. 1048, fol. 72 e.v. 
341. GAR, ona RD inv.nr. 337, akte 196, fol. 401. 
342. Als noot 330, kol. 372-373. 
343. Als noot 272, tweede publicatie, pag. 34. 
344. Als noot 272, tweede publicatie, pag. 41. 
345. Als noot 1, tweede publicatie, pag. 33, 41. 
346. GAR, oraPG inv.nr. 26, akte d .d. 22-10-1662. 
347. SAS, ona so inv.nr. 761, fol.1077. 
348. SAS, ona so inv.nr. 762, fol.1267. 
349. SAS, ona so inv.nr. 763, fol. 1005. 
350. SAS, ona so inv.nr. 764, fol. 49. 
351. SAS, ona so inv.nr. 764, fol.113. 
352. SAS, ona so inv.nr. 768, fol.1103, fol.1197 e.v. 

uit Antwerpse bron (174) 
Sint Jacobskerk, contraxerunt [getrouwd] 6 augusti 1550; Wilm Corneliss [uit] Roesendael -
Lijnken Jans se van den Broeck. 

[Stadsarchief Antwerpen, PR 214, f. 41 (79 )] [M. V-K] 

Onze Lieve Vrouwenkerk, ondertrouwd Dominica secunda 1547 [24 april]; Fransoeys Visscher
Cornelia Geleyns [uit] Brouwershaven. 

[Stadsarchief Antwerpen, PR190, f. 57 (113)] [M. V-K] 
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Het portret van ... 1 

[Hermanus Verlegh en 
Constance Verbeeck] 

DOOR WIM NYPELS 

Hermanus Johannes Josephus Verlegh, geb. Waalwijk 6-9-1838, leerlooier, over 1. Heeze 13-3-1929, 

zn. van Antonius Hermanus Verlegh, leerlooijer en koopman, en Dijmphna Maria Binck, tr. 
Gouda 9-9-1868 Constance MathildeAdelaïde Verbeeck, geb. Doesburg 1-12-1843, over 1. Schoonho
ven 9-12-1896, dr. van Jean Verbeeck en Bernardina Pelleman. 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren in Gouda en 
zeven kinderen in Schoonhoven. 

In de nalatenschap van één van hun kleinkinderen 
Dymphna Helena Maria Nijpels, ' geboren Den Helders 
september 1915 bevond zich een geborduurd kussen met 
het familiewapen Verlegh. 

De ongedateerde foto's zijn afgedrukt op karton. De foto
graaf is onbekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v deze rubriek, zie www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. H.C.M. Nypels enJ.W.A.M. Nypels, Genealogie van de familieNypels, Amsterdam 1977. 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de N G v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
A.W. Stramrood, Een familie Van den Berg uit 
Lunteren, Bilthoven 2010, 209 pp., ill.; ISBN 
978-90-77245-439 (verkrijgbaar voor€ 27,50 

bij de auteur, Obrechtlaan 60, 3723 KD Bilt
hoven). [As] . 

EF.N FAMILIE 
VAN DEN IIERG 

1 

UI r LUNTEREN 

Stamouders van deze, zich vanaf 1812 Van 
den Berg noemende, familie zijn Willem Wil
lemsen en Hendrikje Stevens, die in 1739 te 
Lunteren in het huwelijk traden. Toch begint 
de genealogie eerder, namelijk met Gerrit 
Gijsbertsz die rond 1570 geboren zal zijn en 
te Lunteren het beroep van brouwer uitoe
fende. Uit zijn nakomelingen ontstaan de 
families Brouwer, Schuurman, Gijsbertsen, 
Beek, Malkenhorst en Van den Berg. Ook is 
een kwartierstaat opgenomen met als kwar
tierdragers de kinderen van Jan Florus van 
den Berg en Johanna Roest, die in 1943 huw
den te Doorn. 

R. Corbeij, J. en P. Corbey, Stamboom van de fa
milie Corbeij Corbey, Genealogie van de Thornse 
Jan Corbey en Liesbeth Cremers, Voorburg 2010, 

167 pp., ill. + index. [As]. 
Behalve een familiegeschiedenis is dit 

boek ook een geschiedenis van Thorn, de 
plaats waar de oudst bekende voorvader Jo
annes (Jan) Corbey woonde, maar waar ook 
heden ten dage nog nakomelingen leven. Jan 
Corbey zal rond 1720 zijn overleden. Hij was 
gehuwd met Cornelia Elisabeth {Liesbeth) 
Cremers, die in Thorn in 1674 werd gedoopt 
als dochter van Simon Kremers en Margarita 
Hendriks. De genealogie omvat tien gene
raties, met van iedere persoon de basisgege
vens. Aan het eind worden een aantal mar
kante figuren nader uitgelicht. Het boek is 
in kleine oplage gedrukt, maar er is een CD 
met de volledige tekst en ruim 200 foto's van 
familieleden en ruim 200 foto's van Thorn en 
omgeving inclusief oude prentbriefkaarten. 

A.W. Stramrood, Een familie De Jager uit Voort
huizen, bilthoven 2010, 159 pp., ill.; ISBN 978-

90-77245-460 (verkrijgbaar voor€ 25,- bij de 
auteur, Obrechtlaan 60, 3723 KD Bilthoven). 
[As]. 

De oudste voorvader van deze familie was 
Elbert Hendricksen, wiens kinderen rond 
1700 in Ermelo werden gedoopt. Zoon Evert 
vestigde zich in Voorthuizen. In totaal wor-
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EEN FAMILIE 
OEJAGER 
UIT VOORTHUIZEN 

den tien generaties besproken. In 1812 nemen 
allen de familienaam De Jager aan. Veel na
komelingen gaan zich elders vestigen, maar 
in Voorthuizen blijven toch tot in de 2oste 

eeuw ook De Jagers wonen. Die oefenen daar 
beroepen uit als landbouwer, gerechtsbode, 
veldwachter en tapper. In het boek is ook een 
kwartierstaat opgenomen met Cees de Jager 
(geb.1945) als probant. 

Stads, dorps- en streekgeschiedenis 
M. Bogaarts e.a., Bevrijding en Wederopbouw, 
Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland, 
Nijmegen 2010, 112 pp., ill.; ISBN 978-94-
6004-052-8 (uitgave van Gelre, vereniging 
tot beoefening van Gelderse geschiedenis, 
oudheidkunde en recht). [Bs] . 

Ter gelegenheid van het verschijnen van 
het honderdste deel van het Historisch Jaar-
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boek voor Gelderland heeft de Vereniging Gelre 
een symposium georganiseerd waarbij vier 
lezingen werden gehouden. Dit boek bevat 
het schriftelijk verslag van die lezingen. De 
onderwerpen zijn 'De bevrijding van Gelder
land in 1944-1945' door W. Lenders, 'Het da
gelijks leven in het naoorlogse Arnhem' door 
F. Keverling Buisman, 'Stedelijke wederop
bouw in Gelderland (1940-1955)' door L. van 
Meijel en 'Uitwijzing, annexatie en confis
catie in Gelderland: de afrekening van de be
zettingstijd' door M. Bogaarts. 

B. Grothues, Hoensbroekse schrijvers en dichters, 
Biografische en bibliografische gegevens van negen
twintig auteurs, Hoensbroek 2010, 111 pp., ill.; 
ISBN 978-90-79766-04-8 (verkrijgbaar door 
€ 14,95 over te maken op rek. nr. 3280562 
t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek 
onder vermelding van 'Hoensbroekse schrij
vers'). [As]. 

RlograflM:hP t!n hth11015n,,fhche gqeveus 
van negentwlntlg ll1lleun 

Hemard Grothues 

In dit lexicon worden leven en werk beschre
ven van negenentwintig in Hoensbroek ge
boren auteurs, waaronder enkelen die ook 
landelijke bekendheid genieten zoals Nop 
Maas en Pé Hawinkels, maar ook anderen, 
zoals Fientje Cremers en Math Mertens, 
die uitsluitend in het Hoensbroekse dialect 
hebben geschreven. Er is naar gestreefd alle 
Hoensbroekse schrijvers en dichters te ver
melden, ook zij die alleen in literaire tijd
schriften hebben gepubliceerd of hun werk 
in eigen beheer hebben uitgegeven. 

ABB 
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ri brtek vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch 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 antwoorden 
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). 

648. AERTZE (AERTS, ARTS)-SCREVERS 
Maria Aertze, ged. 's-Gravenhage (r.-k., Oude Molstraat) 27-7-1754, overl. Boxmeer 11-3-1830, 

dr. van Adrianus Aertze en Joanna Screvers, tr. Boxmeer (r.-k.) 1-11-1789 Theodorus van den 
Berg. Volgens haar overlijdensakte is zij 75 jr., geb. 's-Gravenhage en dr. van Christiaan(!) Arts 

en van Johanna (haar achternaam was de aangevers onbekend). De achternaam Sc(h)revers 
komt voor in Vlaams-Brabant, waar in Lubbeek e.o. is gezocht, echter zonder resultaat. 

Gevraagd: herkomst van Adrianus Aertze en Johanna Screvers, in het bijzonder hun huwe
lijksgegevens. 

M.A. G. van Heumen, Rosmalen 

gezocht: naamgenoten en/of ... 
Paspoorten EVERS en WISSCHER 
Ik ben in het bezit van twee militaire paspoorten van personen die in geen enkel traceerbaar 

verband staan met de families waar ik onderzoek naar doe. Ik ben bereid deze paspoorten af 

te staan aan personen die aantoonbaar afstammen van de voormalige paspoorthouders. Het 

gaat om: 
• Nicolaas Evers, zn. van Willem Evers en Hendrina van Kemper, geb. Arnhem 16-7-1839. 

• J oannis Wisscher, zn. vanJ oannis Wisscher en Catharina Branders, geb. Nijmegen 11-11-1799. 

F. Savelkouls, Dieze 51, 5061 NV Oisterwijk, frans.ans.savelkouls @hetnet.nl 

Hoofdredacteur L.F. van der Linden, Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
R.A.J. Dix, robertusdix@hotmail.com, Roermond plein 28, 6811JN Arnhem 
Wim Nypels, Teslastraat 152, 1098 vM Amsterdam 
K.J. Slijkerman, slijk173@planet.nl, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde 
RoelofVennik, Burgemeester van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toc;stemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, ü1fo@ngv.nl. · 

Informatie over de NGV is te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de NG vis GensDataPro, verkrijgbaar via:www.GensDataPro.nl. 

ISSN 0016-6936 
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