
Kwartierstaat Kees Buddingh' (1918-1985) 

Cornelis Buddingh' (roepnaam Kees) werd geboren in de Riouwstraat te Dordrecht en stu
deerde na de HBS Engels in Den Haag. In 1938 behaalde hij de middelbaar onderwijs akte 
(M.O.-A). Hij debuteerde in 1941 met de dichtbundel Het Geïrriteerde Lied. Op 23-jarige leef
tijd kreeg hij tbc. Zes jaar lang verbleef hij in een sanatorium. 

Vanaf 1970 gaf hij les aan het Instituut voor Vertaalkunde in Amsterdam. Ook vertaalde hij 
Engelse teksten, waaronder werken van Shakespeare. Buddingh' kreeg vooral bekendheid 
door zijn Gorgelrijmen uit 1953 en door zijn optredens voor radio en televisie. Hij werkte 
mee aan het programma Poets, waarbij nietsvermoedende voorbijgangers met een verborgen 
camera werden gefilmd. 

Opvallend aan zijn achternaam is de apostrof achter de naam. Bud
dingh' gaf als betekenis van deze apostrof de afkorting van heer. Vol
gens de overlevering zou hij 'Buddingheer' (Boetrechtheer/strafrecht
heer) hebben geheten; de 'eer' is eraf gehaald. De verklaring van zijn 
achternaam moet Buddingh' gehaald hebben uit de biografie H.J. Bud
ding: leven en arbeid door J. H. Gunning (Rhenen 1909, z• druk). 

C. Buddingh' werd in 1978 ereburger van Dordrecht. In 1983 ontving 
hij als tiende winnaar de Cestodaprijs voor literaire veelzijdigheid. 
Eerdere winnaars waren onder andere Harry Mulisch (1977), Kees van 

KinderenBuddingh', met links 
Kees,Joto circa 1935 

(http://sa-dordrecht.cust.iaf nl/) 

Kooten (1979 ), Annie M.G. Schmidt (1981). In 1985 overlijdt Kees Buddingh' te Dordrecht. Op 
de grafsteen wordt zijn naam geschreven als Cees Buddingh', terwijl zijn roepnaam Kees was. 

De Cis van Cornelis, zijn doopnaam. Maar zijn roepnaam is Kees (met een K dus), zoals hij 
zelf vaak in zijn werk heeft aangegeven. 

Een heleboel mensen kunnen, vreemd genoeg, niet tegen initialen in een schrijvers
naam. Dat je als C. Buddingh' publiceert nemen ze - bewust of onbewust- ergens niet: 
die 'C' moet en zal een naam worden - en zo prijk je, zonder dat je het zelf wilt- ja, ter
wijl je het zelfs helemaal niet wilt- op de meest uiteenlopende plaatsen als' Cees', een 
voornaam die ik zelf wel als laatste zou uitkiezen. 

(citaat uit En in een mum is het avond, pag. 231, 10-1-1973) 

Zijn zoon Wiebe Buddingh' verwierf bekendheid met 
het vertalen van de Harry Potter-boeken. 

Bronnen 
- Leidsch Dagblad 8-11-1983. 

Leidsche Courant 25-11-1985. 
http://www.dbnl.org/tekst/roggoo3beroo1_01/rogg
oo3beroo1_01_0011.htm (interview 1973). 
h ttp://www.deletterenspreken.nl/buddingh_genoot
schap/c_buddingh/files/bibliografie.html (bibliogra
fie). 
http://wapedia.mobi/nl/C._Buddingh' (Kees of Cees) 
http://www.schrijversinfo.nl/buddinghkees.html. 
http://www.heslington.com/genealogy/pafgos .htm#67. 
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,, 
(JAN) WILLEM 

BUDDJNGH 

zn. van Cornelis 
Buddingh en 

Jacoba Alberts/ 
Aalbers 

koopman, tapper 

geb./ged. Driel 
(Overbetuwe) 
18/26-1-1777 

over] . Heteren 
9-12-1830 

ANNEKE(N)/ 
ANNA 

VERMEER 

dr. vanDerk 
Vermeer en van 
Derkje Seegers 

tapster 

geb./ged. Driel 
(Overbetuwe)/ 

Elden 
12/15-8-1779 
overl.Driel 
14-10-1831 

otr. Elden (voor commissarissen) 
24-2-1804 (met attest van Driel) 

CORNELIS 
BUDDINGH 

koetsier, mandenmaker 

geb./ged. Herveld 
1/15-7-1804 

over!. Arnhem 1-1-1870 

,, ,, ,, 
DANIEL JOHANNA 

RICHARD/ (MARGA-
RIGHARTS RETHA) 

MARTINI 
wrs. zn. van dr. van Godfried 

Lodewijk Richard 
en wrs.Judith 

M(e)ulder 

timmerman 
(-sknecht) 

ged.Amhem 
(r.-k.,St.Jan) 

4-8-1782 
over!. Arnhem 

29-7-1818] 

Martin i en Mar-
garetha Zand we-
ijks/Zandmeijer 

ged. Amhem 
(E. L.) 

overl. Arnhem 
22-1-1867 

door moeder als vader genoemd 

MARIA MARGARETHA 
MARTINI 

dienstbode 

geb.Arnhem 
25-5-1811 ( onecht) 

over!. Arnhem 6-1-1890 

9 

ALEXANDER JANSJE 
(ABRAM) VAN SANTEN 

DENKEEMEL 

zn. van N.N. dr. van Jan van 
San ren en Duifje 

de Boer 

militair, tapper 

HERMANUS 
PIETERS(EN) 

zn. van Herman 
Pietcrsen en Dirk-

je Kans/Kons 

slepersknecht 
(1825), 

merselaat (1856) 

HENDERI 
BEUDEKJ 

dr. van He111 
Beudeker , 

Grietje Beek 

ged. Amsterdam ged. Oost-Zaan- ged. Amsterdam geb./ged 
8-6-1794 dam (E.L.) Amsterdam 1 

(vondeling) 3-11-1791 13-7-1791 16/31-3-18< 
overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amstet 

31-3-1838 11-4-1851 4-9-1856 30-5-190: 
tr. Amsterdam 4-5-1825 

DIRKJAN 
KEEMEL 

kleermaker (1852-1856), 
huiszittende stadsarme 

10 

tr. Ams terdam 4-5-1825 

DIRKJE 
PIETERSEN 

tr. Arnhem 11-5-1836 

geb. Amsterdam 24-6-1831 geb. Amsterdam 22-8-18 
over!. Amsterdam 18-1-1896 over!. Amsterdam 23-9-1 

tr. Amsterdam 31-8-1853 

CORNELIS BUDDINGH 

stoombootkapitein (1904), schipper 

geb. Arnhem 26-4-1844 
overl. Utrecht 27-10-1935 

4 

tr. 

JANSJE ELISABETH KEEMEL 

geb. Amsterdam 8-10-1853 
overl. Utrecht 12-10-1937 

WILLEM ALEXANDER BUDDINGH' 

bouwkundig tekenaar 

geb. Rotterdam 11-2-1890, overl. Dordrecht 30-1-1952 
tr. Rotterda1 

CORNELI: 

geb. Dordrecht 7-8-1918, schrijver, dichtt: 
overl. Dordrecht 24-11-1985, tr. Dordrecl 

geb. Dordrecht 23-5-1923, dochter va 
Samen geste 
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" JO ,, 
ARIE KOBA PETRUS MARIA HENDRIK JANS TRIJNTJE SIJE REINDERS SEESKE 

SPOEL KRISTEIJANS JO(H)ANNES ELISABETH KOOPMANS ENNESVAN VAN DER PIETERS 
DEVOS WINKELHUIJS (DER)SLUIS HEIDE ZONDERVAN 

.van Arie Spoel dr. van Kasper zn. van Michaël dr. van Johan Wil- zn . van Jan dr.vanEnne zn. van Reinder dr. van Pieter 
n Willemiena Kristeijans en de Vos en Anna lem Winkelhuijs Hindriks Koop- Arjens van Sluis Hendriks en Lieuwes Sonder-
esabeth de Noe 

veldwachter 
829), kolonist 
Frederiksoord 
(1835-1866) 

Jacoba van Oogen 

kolonist in 
Frederiksoord 

(1835-1866) 

d. Amsterdam gcd. Amsterdam 
13-10-1799 13-9-1799 

Maria Boddijn 

sergeant bij de 
artillerie (Vlissin
gen 1829, Forrh 

Bath 1831) 

en Elisabeth 

ketelaar 
arbeidster 
geb./ged. 

Amsterdam 
25/29-11-1795 

over!. 

mans en van 
AaltjeJeltes 

tuinman, ho
venier 

en Geertje Hotses 
Visser 

geb./geb. Woud
send (gem. Wym

britscrdeel) 
1/18-9-1791 

overl. Sexbierum 

Leen tie Syes 

geb./ged. 
Leeuwarden 

24-3/12-4-1795 
overl. 

van en Trijntje 
Pieters 

geb./ged. 
Leeuwarden 

27-11/16-12-1792 
overl. 

,rl. Amsterdam overl.Amstcrdam 
4-9-1866 20-1-1883 

geb.Gent (B) 
25-11-1789 

overl. russen 
1833 en 1836 

Frederiksoord 
(gcm. Vledder) 

13-12-1860 

geb. Oudeschoot 
17-1-1796 

overl. Sexbierum 
(gcm. Barradcel) (gem. Barradecl) 

7-12-1832 
Leeuwarden 

3-5-1847 

Tietjerksteradeel 
13-5-1878 

tr. Amsterdam 2 -2-1825 tr. Bergen op Zoom 22-9 -1821 

ARIE ELIZABETH FRANCISCA 
SPOEL DEVOS 

kolonist (1861-1866) kolonistendochter (1835-
1844), kolonist (1861-1869) 

(tr. (2) Vledder 22-4-1869 

Geurt van de Hoef) 

geb. Bergen op Zoom 
~b. Stad Ommen 5-8-1824 30-7-1822 

er. Doniawerstal 25-4-1817 

ENNE HENDRIKS 
KOOPMANS 

14 

geb. Sexbierum 
(gem. Barradeel) 17-8-1824 

tr. Leeuwarden 24-3-1816 

TRIJNTJE SIJES 
VAN DER HEIDE 

tr. (2) Schoterland 10-5-1874 

Gooitzcn Foppcs Brouwer) 

15 

,er!. Frederiksoord (gem. over!. Frederiksoord over!. Oudeschoot (gem. geb. Leeuwarden 17-9-1818 
Vledder) 23-5-1866 (gem. Vledder) 8-1-1872 Schoterland) 21-4-1864 over!. Sneek 9-5-1906 

tr. Vledder 23-10-1844 tr. Barradeel 21-5-1848 

ARIE CASPER SPOEL TRIJNTJE KOOPMANS 

rijksveldwachter, huisknecht 
tr. (2) Stad Hardenberg 19-8-1887 Gezina van Laar geb. Pietersbierum (gem. Barradeel) 

geb. Vledder 16-12-1844 28-10-1849 
overl. Rotterdam 21-11-1926 over 1. Sliedrecht 16-12-1885 

tr. Schoterland 11-12-1873 

ELISABETH FRANCISCA SPOEL 

geb. Leeuwarden 7-1-1879, overl. Dordrecht 23-5-1959 

BUDDINGH' (KEES} 

ereburger van Dordrecht (1978), 
25-1-1950 Christina van Vuren, 
Pieter van Vuren en Maria Francisca Hoen 
nca van Doorema en en ne Jan Stasse m .m. v. Jan Bru , 
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Plattegrond van Dordrecht in 1882 ( SAD, D I 551_15039) 
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Bij de kwartierstaat van Otto Dicke (1918-1984), Dordts tekenaar 
DOOR ERICA VAN DOOREMALEN 

Otto Dicke werd in 1918 geboren in een huis aan de Bomkade te Dordrecht. Op de H.B.S. had 
hij succes met karikatuurtekeningen van leraren. Van 1933 tot en met 1936 volgde hij, op aan
raden van zijn vader, aan de Ambachtsschool de driejarige cursus tot reclameschilder. In 1937 
vertrok hij naar Amsterdam waar hij als tekenaar werkte op het Advertentiebureau De la Mar. 
Daar werd Dicke het tekenen onder meer door de heren Doeve en Van Bemmel geleerd. 

Otto Dicke was autodidact en kreeg in de jaren vijftig bekendheid als illustrator, cartoonist 
en striptekenaar en later door zijn vrije werk, voornamelijk gebundelde tekeningen van land
schappen, van modellen en van kinderen. In 1957 kreeg hij - samen met andere kunstenaars 
- een uitnodiging van de K.L.M. om een tekening te maken voor een kalender. Voor deze 
tekening mocht Dicke een zesweekse reis naar Japan maken. Jarenlang maakte Otto Dicke 
samen met C. Buddingh' de strip 'De avonturen van Spekkie en Blekkie' . Verder maakte hij 
vele boekillustraties. Op 6 januari 1981 werd Dicke - evenals zijn vader in 1938 - ereburger van 
de gemeente Dordrecht en kreeg hij een gouden erepenning met inscriptie. Zijn werk is onder 
meer te zien geweest op de overzichtstentoonstelling die in 1983 in het Dordrechts museum 
werd gehouden bij gelegenheid van zijn 65s" verjaardag. 

Bronnen 
- SAD 256-631 woningregister Bomkade 1 (1917-1940 ). 
- Nieuwe Leidsche Courant 9-11-1957 en 9-9-1958. 
- Leidsch Dagblad 10-12-1984. 
- LiteratuurDingeman Walraven: http://www.molendatabase.org. 
- Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, 's-Gravenhage 1969-1970, pag. 258: 

O.D. Dicke, met een illustratie (nummer 383). 

Otto Dicke, gezicht op de Hooikade te Dordrecht, 
tekeningt968 
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HENDRIK IDA MARIA JAN MARIA 
ADOLPH KLOETE DE LANGE DEHERRE 

DICKE 

zn. van Matthias dr. van Henderik zn. van Pieter de dr. van Cornelis 
Dickeen Kloete en Anna Lange en Ad riana de Herre en 

Catharina Charlotta Klier Jansen Johanna de Smit 
Kemper 

koopman kleermaker 

geb. Wezel ged. Rotterdam geb. Vlissingen geb. Middelburg 
3-1-1788 27-10-1778 28-9-1781 ca. 1776 

over!. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht 
5-6-1869 4-3-1831 16-11-1860 6-1-1836 

tr. Rotterdam 14-4-1813 t r. Vlissingen (betaling trouwgeld) 
19-3-1804 

CAREL MATTHIJS BERENDINA 
DICKE CATHARINA 

DELANGE 
winkelier in kruideniers-
waren, slijter en tapper, 

tabakskerver 

geb. Dordrecht 19-1-1818 ged. Dordrecht 18-8-1811 
over!. Dordrecht 15-6-1871 over!. Dordrecht 1-11-1855 

er. (z) Dordrecht 23-7-1856 Rooksje Barendina van de Weg 
tr. (1) Dordrecht 14-10-1846 

HENDRIK ADOLPH DICKE 

winkelier 

geb. Dordrecht 1-7-1848 
over 1. Dordrecht 4-2-1922 

4 

ABRAHAM LIJNTJE PIETER HELENA 
WALRAVEN GROENE VELD VAN DRUNEN DONKENBE 

zn.vanOtto dr. van Cornelis zn. van wrs. Me- dr. van Ott 
Wal raven en Groenevelten chiel van Drunen Donken beek 

Dingena Dingena Wal- en Otje van de Claasje Stru 
vandeWalle raven Koppel 

tapper, bakker winkelierst 
(1840) 

geb./ged. geb./ged. geb./ged. 
Almkerk Alm kerk Almkerk ged.Almke. 

Emmikhovcn Emmikhoven 21/26-9-1779 Emmikhov, 
19/ 20-7-1783 28-11/5-12-1779 over!. Almkerk 9-2-1777 

over!. Emmik- over!. Emmik- en Uitwijk overl. Almk, 
hoven 22-2-1864 hoven 9-9-1850 7-11-1824 14-7-1858 

tr. ca. 1800/1806 tr. vóór ci rca 1808 

to 

DINGEMAN OTJE 
WALRAVEN VAN DRUNEN 

molenaar 

geb. Emmikhoven 1-4-1815 geb. Almkerk 7-6-1814 
over!. Almkerk 19-8-1887 over!. Almkerk 22-8-188 

tr. Emmikhoven en Waardhuizen 26-6-1840 

HELENA CORNELIA WALRA VEN 

geb. Emmikhoven (Almkerk) 15-3-1850 
overl. Dordrecht 26-10-1927 

tr. (1) Magdalena Johanna Vetten, geb. Bergen op Zoom 12-11-1852, over!. Dordrecht 30-6-1882 

tr. (2)Almkerk 27-1-1883 

252 

CAREL MATTHIJS DICKE 

koopman, wethouder 

geb. Dordrecht 28-10-1884, over 1. Dordrecht 14-2-1956 
tr.Dordred 

OTTC 
geb. Dordrecht 3-5-1918, tekenaar reclamebureau 

tr. Zwijndrecht 7-3-1946 Els je va1 
dochter van Jordaan va1 
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JO ,, 
REDERICUS JOHANNA PIETER ANNACATHA- DIRK MAAIKE AART ADRIANA 

SLIJPER JANSEN VAN DONGEN RINAMARIA VAN PELT LANDSMEER LOS SCHOUTEN 
VANNAHUIJS 

.1. van Fredrik dr. van Martinus zn. van Johannes dr. van Abraham zn.vanDirkvan dr. van Paulus zn. van dr. van Pieter 

.ij per en Anna Theodorus van Dongen en van Nahuijs en Pelt en Neel tj e Landsmeer en Daniël Los en Schouten en Lena 
:tharina Quere Jansen en Johanna Bauwens Rebecca Dekkers Baars Neeltj e Brouwer Levina Rijken Bijkerk 

Anneken Knapp 

wolkammer bakker, koopman opziener in een winkelierster tuinman 
zoutkeet, mersc-

laarsknecht 
geb./ged. 

geb./ged. 
Zutphen 

1/6-4-1802 
,erl. Zutphen 

geb./ged. 
Zutphen 

13/19-2-1799 
over!. Zutphen 

9-8-1856 

ged. Zwijndrecht Zwijndrecht geb. Zwijndrecht ged. Zwijndrecht 

23-1-1856 

tr. Zutphen 10-4-1822 

MARTINUS DORIS 
SLIJPER 

broodbakker 

" 

ged. Raamsdonk ged. Liempde 
25-12-1790 26-2-1786 

over!. Raamsdonk over!. Raamsdonk 
6-5-1835 23-2-1825 

tr. 's Gravenmoer 11-8-1816 

ANNA CATHARINA 
MARIA 

VAN DONGEN 

IJ 

9-9-1792 27-9/5-10-1794 
over!. over!. 

Zwijndrecht Zwijndrecht 
24-4-1845 23-12-1856 

tt. Zwijndrecht 21-6-1823 

DIRK 
VANPELT 

14 

24-10-1779 25-7-1790 
over!. over!. 

Zwijndrecht Zwijndrecht 
31-8-1858 28-5-1848 

tr. Zwijndrecht 15-5-1813 

ADRIANALEVINA 
LOS 

IS 

geb. Zutphen 1-7-1828 geb. Raamsdonk 15-7-1824 
, erl. Dordrecht 21-1-1893 over 1. Dordrecht 4-1-1893 

tr. Dordrecht 31-10-1855 

geb. Zwijndrecht 20-6-1826 
overl. Zwijndrecht 

18-6-1904 

geb. Zwijndrecht 28-1-1828 
overl. Zwijndrecht 

24-11-1893 

FREDERIK SLIJPER 

broodbakker 

geb. Dordrecht 27-1-1857 
overl. Dordrecht 21-8-1924 

tr. Zwijndrecht 23-9-1847 

MAAIKE VAN PELT 

geb. Zwijndrecht 11-5-1854 
overl. Dordrecht 1-3-1896 

tr. (2) Haarlemmermeer 14-7-1892 Pieternella Tenhagen 
tr. (1) Zwijndrecht 16-6-1880 

ADRIANA LEVINA SLIJPER 

geb. Dordrecht 23-11-1883, over 1. Dordrecht 30-8-1961 

DINGEMAN DICKE 
:ekenaar/illustrator, overl. Dordrecht 7-12-1984, 
Ningerden, geb. Zwijndrecht 15-2-1919, 
Ningerden en Dirkje Baan 
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Marinus]ohannesvanDijke(1853-1919) 
Directeur van De Dordrechtsche Ambachtsschool 

DOOR HENDRIK ADRIAAN (HENK) VAN DIJKE 

Inleiding 
Verwantschap tussen diverse geslachten Van Dijke is nog niet aan
getoond. Het geslacht Van Dijke, waartoe Marinus Johannes van 
Dijke (1853-1919) behoort, stamt in rechte lijn af van de echtelie-
den Marinus Jansen van Dijke en Leuntje Jans, die in het eer-
ste kwart van de 17de eeuw zijn geboren, afkomstig van Tho-
len. In 2000 heb ik de genealogie van dit geslacht Van Dijke 
gepubliceerd.• Zelf ben ik niet verwant aan dit geslacht. 

Ouders 
De ouders van Marinus Johannes van Dijke zijn de in Zie
rikzee geboren timmerman Jan van Dijke (1831-1901) en Eli
zabeth Baak (1832-1918), uit welk huwelijk te Zierikzee tus
sen 1852 en 1866 zeven kinderen zijn geboren, te weten vijf 
dochters en twee zoons, van wie Marinus Johannes de op 
één na oudste was. 

Het protestantse gezin van Jan van Dijke woonde in de 
Poststraat te Zierikzee. 

Jan van Dijke (1831-1901) 

Evenals vader Jan (zie foto) kozen ook zijn beide zoons 
Marinus Johannes en Hendrik voor het timmermansvak. 
Twee van Jan's dochters emigreerden in 1885 naar Noord
Amerika maar keerden later in ons land terug. 

Dordrecht, Kromhout 189, woonhuis in 
1919 van Marinus Johannes van Dijke, 

fotoF.Kik 

254 

Het gezin van Marinus Johannes van Dijke 
Marinus Johannes van Dijke, geboren Zierikzee 10 oktober 
1853, directeur van De Dordrechtsche Ambachtsschool 
(1883-1910 ), overleden Dordrecht 
26 januari 1919, tr. Dirksland 11 
september 1884 Jannetje van der 
Vliet, geboren Dirksland 29 
april 1853, overleden Dor
drecht 7 juli 1944, doch
ter van Maarten van der 
Vliet en Jacoba Maria van 
Nieuwland. 

Marinus is op 29 sep
tember 1877 van Zierikzee 
naar Delft vertrokken van
wege zijn bouwkundige 
opleiding tot architect al
daar; op 25 april 1878 is hij 
vanuit Delft in Rotterdam 
gekomen. Vier maanden 
later verhuist hij naar Dor
drecht. In 1894 komt Mari-

Marinus Johannes van Dijke 
(1853-1919) 
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nus voor op de lijst van de kiezers van de leden van de 2d' Kamer der 
Staten-Generaal. 

Marinus woonde in Dordrecht aanvankelijk aan de Toulonschelaan 
40b, vervolgens op Kromhout 7 en bij zijn overlijden in 1919 op Krom
hout 135, welk pand in 1955 is vernummerd naar 189. 

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht: 

1. Jan van Dijke, geboren 13 september 1885, tekenleraar, direc
teur van deAmbachtsschool te Hoogeveen en te Brielle, wet
houder te Brielle, overleden Rotterdam 3 september 1936, 
tr. Dordrecht 24 mei 1911 Maria vanHeelsbergen, geboren Dor
drecht zo oktober 1886, overleden Rheden 23 maart 1976, 
dochter van Gerrit van Heelsbergen enAnnaButner. 

In maart 1907 heeft Jan het diploma behaald van bouwkundig 
opzichter. Het examen werd afgenomen door de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. Als 22-jarige werd Jan in 2007 
(tijdelijk) benoemd als leraar in rechtlijnig en vormtekenen op 
De Dordrechtsche Ambachtsschool, op welke school zijn vader 
directeur was. In september 1909 is hij benoemd tot leraar aan de 
Vakteekenschool van het Nutsdepartement Sliedrecht en tevens 
tot onderwijzer in het rechtlijnig tekenen aan de herhalings
school. Op 15 maart 1911 is Jan van Dordrecht naar Hoogeveen 
vertrokken waar hij benoemd werd als directeur van de Am
bachtsschool. Op 31 mei 1919 is Jan uit Hoogeveen naar Brielle 
vertrokken waar hij directeur was van de Ambachtsschool voor 
Brielle en Omstreken. Vanaf 1927 was Jan lid van de gemeente
raad van Brielle en vanaf 1935 wethouder aldaar, tevens secretaris 
van de vereniging tot bevordering van het lager landbouwon
derwijs op Voorne en Putten, voorzitter van de commissie van 
toezicht op het lager onderwijs en mede-oprichter van de vereni
ging Ziekenhuisverpleging Den Briel. Het gezin woonde in 1936 
in de N obelstraat 65 te Brielle. 

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. 
2. Maarten Jacobus van Dijke, geboren 27 oktober 1888, huid

arts, overleden Den Haag 17 februari 1980, tr. (1) Singapore 
26 januari 1927 (gescheiden vóór 1934) Theodora Henriette 
Antonia Liveu, geboren Dordrecht 21 november 1898, pensi

Handtekening van Marinus 
Johannes van Dijke onder 
de geboorteakte in 1885 van 

zijn zoon Jan. 

Jan van Dijke (1885-1936) 

De heer J. van Dqke Ie Uordrechl 15 
benoemd tol leer33r aan de Vaktetken~ 
sc:hool van het Nuts-departement Sliedrecht 
en tevens tot onderwijzer In het rechtlijnig 
te.ekcnen aan de herhallna,sschool. 

a. Advertentie 28 maart 1907 

- Bij hel examen Ier verkrijging \'Jn 
het door de Ma:i Isc h,1ppij tot bC\'ordcring 
der Bou wkunst ingestelde diplom3 \'an 
bouwkundig opzichler, dal \'an 25- 28 
Februari en 11 - 1-1 Maart werd ;dgenomen, 
werd hel diploma o. a. H,cgekenJ ;-,an d('n 
heer Jan v.1 11 Oijkc te Dt1rd rechl. 

b. Advertentie 14 september 1909 

onhoudster in Den Haag (1932), dochter van Johannes Liveu en Josephina Leonarda The
odora van Wing (zij tr. (1) Dordrecht 2-10-1922 Karel Lodewijk van Geelen; tr. (3) Batavia 
1934 (gescheiden tussen 1944 en 1947) ir. J. Hoekstra); tr. (2) Djakarta 12 december 1947 
Alida Maria de Lange, geboren Amsterdam 8 februari 1902, weduwe van A.J.C.W. Boog
veld, directeur van het Grand Hotel Java. 

Maarten is op 30 april 1909 van Dordrecht naar Amsterd am vertrokken, op 3 juli 1916 terugge
keerd in Dordrecht, waarna hij op 16 november 1916 opnieuw naar Amsterdam is vertrokken, waar 
hij toen student geneeskunde was en uiteindelijk huidarts is geworden. Op 13 december 1919 ver
trekt hij vanuit Rotterdam naar Ned. Indië. In 1935 reist hij van Batavia naar Amsterdam, evenals 
in augustus 1938. 

Het echtpaar Van Dijke-de Lange woonde vanaf 1956 aan de Groen van Prinstererlaan 31 te Den 
Haag, vanaf 1978 aan Zwedenburg 99, aldaar. 

Uit beide huwelijken zijn geen kinderen geboren. 

Aangezien Jan twee dochters had en het huwelijk van zijn broer Maarten Jacobus kinderloos 
is gebleven, is deze tak van het onderhavige geslacht Van Dijke uitgestorven. 
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Het onderwijsleven van Marinus Johannes van Dijke 
In de Zierikzeesche Courant van 14 november 1877 verscheen het volgende bericht: 

13ij de ncte-exnm1ms voor Mi<l<lelbnar Onderwijs 
te Delft gehouden, is o. a. de ncte M2• (lijnteekenen) 
toegekend nau den hr.er M. J. vnn Dijke Jz. vnu 
Zierikzee, vroeger leerling der 1-Ioogerrl Burgerschool 
nlhier, thans student aan de Politechuischc School 
te Delft. 

Zierikzeesche Courant 14-11-1877 

In dezelfde krant van 6 april 1878 werd de benoeming van Marinus als onderwijzer aan de 
Ambachtsschool te Rotterdam aangekondigd, in verband waarmee hij op 25 april 1878 vanuit 
Delft in Rotterdam is gekomen. Nog geen vier maanden later werd Marinus benoemd als le
raar in het lijntekenen aan de Burgeravondschool te Dordrecht. 

Deze school werd in 1866 opgericht. In 1867 werd een aantal lokalen van het voormalig 
Armhuis aan het Stek (vlak bij waar nu het stadsarchief van Dordrecht staat) betrokken door 
de Burgeravondschool. Die school was een omzetting van de sinds 1850 bestaande Industrie
en Teekenschool volgens de normen van de wet op het middelbaar onderwijs van 1863. Er 
werd een drie-, later een vierjarige cursus gegeven tot wetenschappelijke vorming van den 
arbeidende stand. Het vakkenpakket bestond naast algemene vorming uit werktuigkunde, 
technologie, verschillende vormen van tekenen en boetseren. Veel patroons waren tot niet 
veel meer in staat dan hun arbeiders praktische ervaring bij te brengen, zodat de theoretische 
ondergrond voor het vak ontbrak. De Burgeravondschool voorzag ten dele in deze leemte. De 
school werd bezocht door werkende jongeren van dertien jaar en ouder. 

Op 23 november 1881 was er een samenkomst waar vele afgevaardigden bijeen kwamen van 
onder andere de commissies van toezicht op het middelbaar en lager onderwijs, de Dordtse 
afdelingen van de Ver. voor Fabriek(s)- en Handwerksnijverheid en de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen. 

Een en ander heeft op 1 april 1883 geleid tot de opening van De Dordrechtsche Ambachts
school. 

Twee lokalen in het gebouw van de Burgeravondschool aan het Stek werden kosteloos in 
gebruik afgestaan. De gemeente Dordrecht kende de nieuwe Ambachtsschool een jaarlijkse 
subsidie toe van duizend gulden. Marinus Johannes van Dijke, leraar aan de Burgeravond
school, werd benoemd tot de eerste directeur van De Dordrechtsche Ambachtsschool. 

Hoewel de school begint met het bescheiden aantal van negen leerlingen, werd de aan
vankelijke vrees van de oprichters toch niet bewaarheid, namelijk dat het leerlingenaanbod 
gering zal zijn en dat na inschrijving tussentijdse 
schoolverlating veel zal voorkomen (omdat wei
nigen het zich kunnen veroorloven drie jaar lang 

alle inkomsten te missen): eind 1893 bedroeg het 
aantal leerlingen al bijna het zesvoudige. Tot 1887 
werd er slechts getekend en getimmerd. 

In maart 1884 volgde de eerste van de jaarlijkse 
tentoonstellingen van werkstukken, bedoeld om 
werkbazen en ouders een indruk te geven van pres
taties en vorderingen van de leerlingen. In decem-

Tekeningen van eenvoudig slaapkamermeubilair 
in Hollandse renaissancestijl, gemaakt door Ma

rinus Johannes van Dijke (1853-1919 ), vervaardigd 
door ambachtsschoolleerlingen te Dordrecht 
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~AÈACHÎSSCHOOL 
TED OI{DJ\ECHT 

(JetuigsrqrifüJun 
. . ... __ .. ... . ... _ _ .... .. lcc rtub 

~IÄMJueJt aa,n • 

'Wie een ambacht heeft geleerd, wordt waar hij verkeert, 
geëerd', getuigschrift Ambachtsschool Dordrecht, 

circa 1900 

Op 2 april 1894 vonden alle lessen aan het 
Kromhout plaats. Aan het eind van de ne
gentiende eeuw bedroeg het aantal leerlin
gen 133; 54 voor timmeren, eenzelfde aantal 
voor smeden en bankwerken, negen voor 
meubelmaken en 16 voor huisschilderen. 

ber van hetzelfde jaar werd de Vereeniging 
De Dordrechtsche Ambachtsschool geconsti
tueerd; statuten en reglement werden vast
gesteld. 

Op maandag 28 maart 1886 kon voor het 
eerst aan zeven leerlingen een getuigschrift 
uitgereikt worden ten bewijze van een goed 
volbrachte driejarige studie . 

In 1892 ging de gemeenteraad akkoord met 
de voorgenomen bouw van een gebouw aan 
het Kromhout te Dordrecht (tussen Krom
hout en Kasperspad, waarin tegenwoordig de 
Streekschool is gevestigd), ten dienste van de 
Ambachtsschool en de Burgeravondschool. 
Marinus woonde zelf aan het Kromhout, 
dicht bij deze school. 

Dordrecht, het gebouw van de Burgeravond- en Ambachts
school aan het Kromhout, omstreeks 1925 

Reglement voor de Leerlingen. 

t. Het schoolgebouw wordt op het bepaalde uur geopend en s minuten daarna gesloten. Behalve de jongens die met spoor of boot van buittn komen, en zij die volgens oordeel van den Dircctenr gegronde reden voor hun te laat komen hebb:! n, wordt no. het sluiten der deur, nir-ma1UI meer voor dien schooltijd toegelaten, en wordt het verzuim als moedw illig annJctcckcnd op het ddcm:1andclijksc::h rapport. 
2. De leerlingen drt,scn de uitcr5te rorg voor gcr<•cclschoppcn en :'Lndcrszins, dat hun v.an wcgc de school wordt vcnlrckt, en houden zich st1pt aan de ciauorutrtnt ontvangen voorsch1iftc-n. 
3. Alle schcidc door onattcnthcid. c,nvoor.tichtighcict of moe<lwil aa.n de loc11.lt'n, meubelen, gcrttrlschappcn enz. der school loegcbmcht, moet gcdttltelclijk of a:chet'I (n11ar 't oordeel v11.n dt'n llircc.tcur) door den bedrijver o( bedrijver• vergoed worden. 
◄· Onder de lessen o( gedureude de rusnijdcn m3g niem::,.nd zich zonder tocst«-mming vao den Directeur buiten het gebouw begeven. 
5. Het rooken o( op a nctere wij.te gebruiken van tabak, in het e:ebouw of O() de pla.tt5, Îi ten strengste verboden , 6. Niemand mag iets, dat de school toebehoort, zonde r vergu nning vao den Oirecleur. medenemen. 7. Met den aanva ng der zomer~ en der kentvacantie wordt aan ouders or voogden een rapport tocgeionden over het gedrag, ~e vlijt, de vorderingen en het sehoolvcnuim in de algeloopen drie maanden. 

De Directeur, H e t Bestuur, 
M . J. VAN DIJK E . M. L. C. STARING, Voorzilln- . 

ADR. SCHOTEL, S,crelaris. 

Reglement voor de leerlingen 
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Het onderwijzend personeel van De Dordrechtsche Ambachtsschool met vierde van links 
directeur Marinus Johannes van Dijke, omstreeks 1900 

Bij het 25-jarig bestaan van de Ambachtsschool in 1908 werd in het gedenkboek opgenomen: 
'Een bi[j]zonder woord aan den verdienstelijken Directeur M.J. van Dijke en W. Nooteboom, 
onderwijzer in het timmeren, die beiden vanaf de oprichting der school werkzaam zijn. Bei
den hebben in het begin, de vele tegenwerking en teleurstelling die zij dikwijls ondervonden, 
krachtig het hoofd geboden en energiek voortgewerkt, zich gegeven waar zij konden, en zeker 
is het aan hunne volharding toe te schrijven dat het werk der oprichters van de Ambachts
school van een kleine klasse geworden is tot de tegenwoordige inrichting met hare 170 leerlin
gen'.• 
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In 1910 werd de eerste directeur Marinus Johannes van Dijke opgevolgd door J.L. van 
Wuyckhuise.3 Zelf werd hij onderdirecteur. Het lerarenkorps was gegroeid van 9 tot 15 man. 
Het aantal leerlingen bedroeg 172. Dat Marinus van directeur tot de functie van onderdirec
teur was gekomen, vond zijn oorzaak in zijn strenge opvattingen en zijn innige toewijding 
aan het onderwijs. Hij achtte de tijd gekomen om zijn directeursfunctie aan jongere krachten 
over te geven, aldus een bericht in de plaatselijke krant. In zijn functie van plaatsvervangend 
directeur was Marinus leraar vaktekenen, constructieleer en materialenkennis. 

Meubelmakerij 

Na zijn overlijden in 1919 volgde 
een in memoriam: 'De plaatsver
vangende directeur en leeraar M.J. 
van Dijke, die vanaf de oprichting 
aan de school verbonden was, en 
die van 1883-1910 als Directeur de 
school bestuurde, ontviel ons door 
den dood op 26 Januari. Bij het 
bereiken van zijn 65-jarigen leef
tijd in October 1918 had hij tegen 
1 Maart zijn ontslag aangevraagd. 
Hoe gaarne hadden wij hem nog 
jaren lang in het genot van zijn 
pensioen gezien, doch het heeft 

niet mogen zijn. Een langdurig lijden ondermijnde zijn leven. Van Dijke bleef tot het einde 
toe een voorbeeldig en werkzaam leeraar. Menig oud-leerling heeft zijn toekomst aan zijn 
degelijke opleiding en voorlichting te danken. De nieuwe school en de uitbreiding van het 
leerplan waren zijn ideaal. Klein begonnen in twee lokalen in het Stek en in 1894 in de school 
aan het Kromhout voortgezet, had hij zoo gaarne de opening van de school aan den Reeweg 
Oost bijgewoond. Aan zijn groeve waren de meeste bestuursleden, Directeur, leeraren en leer
lingen en vele oud-leerlingen vereenigd en de woorden daar door den Secretaris en een der 
oud-leerlingen gesproken, waren woorden van dank en hulde voor zijn welbesteed leven aan 
de Dordrechtsche Ambachtsschool gewijd' .4 

Noten 
1. Henk van Dijke, Vier eeuwen Van Dijke, genealogi,e van een van oorsprong Thools geslacht, Amstelveen 

2000. 
In 2000 zijn van mijn hand vier publicaties verschenen betreffende de genealogieën van vijf ver

schillende geslachten met de familienaam Van Dijke. Ik heb ze gecodeerd als GD 01, GD 04, GD 91, 
GD 92 en GD 93. MarinusJohannes van Dijke (1853-1919) behoort tot de groep GD 93. Zolang geen 
bewijs kan worden geleverd dat de stamouders van de onderhavige geslachten aan elkaar zijn ver
want moet elk van deze vijf geslachten Van Dijke als een afzonderlijk geslacht worden beschouwd. 
D e F~milies tichting Van Dijl<e heeft in 2.008 deelge nome n aan h e t proje ct G e n e tis che Genealog ie 
in Nederland. Vooralsnog heeft het middels DNA uitgevoerde onderzoek geen nieuwe feiten aan 
het licht gebracht. 

2. Gedenkschrift, uitgegeven bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van De Dordrechtsche Am
bachcsschool 1883-1908. 

3. Voor meer informatie over de ambachtsschool, zie: Pieter Breman, 'De Dordrechtsche Ambachts
school Technische School voor Dordrecht en Omstreken 1883-1983,'in: Kwartaal & Teken van Dor
drecht 9 (1983), nummer 1, pag. 1-32. Vier illustraties van Breman zijn in mijn bijdrage overgeno
men. 

4. Integraal overgenomen uit het jaarverslag 1919 van De Dordrechcsche Ambachtsschool. 
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Van Dirck D'Exter te Dordrecht tot Den Exter van den Brink 
DOOR M.P. NEUTEBOOM-DIELEMAN 

In de Grote Spuistraat, een zijstraat van de Voorstraat te Dordrecht staat een modern (winkel) 
pand dat de naam 'Gebouw Exter' draagt. In de gevel van het gebouw zijn twee gevelstenen 
ingemetseld: een oude gevelsteen en een nieuwe gevelsteen, beide met raadselachtige teksten 
voor niet-ingewijden. 

De tekst van de oude gevelsteen luidt: 

Dit huys sy Godt bequam 
Dexster is synen naem 
Hy leyt wel de pleyster 
Maer Godt is de meyster 
anno1651 

De tekst van de nieuwe gevelsteen luidt: 

Na't vlammend geteister 
legde God lam de pleister 
al viel de Ekster neer 
Hij vliegt al hoger weer 
anno 1956 

In 1956 werden in de Grote Spuistraat de twee oude panden nummer 3 en 5 door een felle 
brand in de as gelegd. In de gevel van het pand nummer 5 was een gevelsteen ingemetseld met 
de afbeelding van een vogel en daaronder een vierregelig versje, dat door de brand die de verf
lagen wegbrandde, weer zichtbaar werd, met het jaartal 1651. Op de plaats van de twee panden 
kwam een modern winkelpand, dat de naam 'Gebouw Exter' draagt. De oude gevelsteen werd 
samen met een nieuwe gevelsteen, die de herinnering aan de brand levend houdt, in de gevel 
van het nieuwe gebouw ingemetseld. 

In de Hofstraat te Dordrecht werd op nummer 8 een nieuw huis in oude stijl gebouwd, 
waarvan de gevel geïnspireerd was op de verloren gegane gevel van Grote Spuijstraat 3. Ook 
een kopie van de gevelsteen werd daar ingemetseld. 

De vraag is: Waarom heette het huis ooit 'Dexter' en wat betekent de rest van de tekst op de 
oude gevelsteen? De huisnaam verwijst naar de achternaam van de bewoner, misschien wel de 
bouwer van het huis: in 1651 woonde op deze plaats Dirck d'Exter en zijn beroep was chirur
gijn. Hij legde dus wel de 'pleyster', maar erkende in God zijn meerdere, zijn 'meyster'. 

Dirck d'Exter was afkomstig uit Geertruidenberg, waar zijn vader Leendert d'Exter in 1618 
ook chirurgijn was en in 1636 pestmeester. Bij het overlijden van zijn moeder, Maijken Dircks 
van Mechelen, te Dordrecht in 1664, wordt hij vermeld als 'Dirck d'Exter, chirgijn naest de 
schenckan achter het stadhuijs'. Overigens woonde hij al in 1644 in de Grote Spuistraat. Dirck 
d'Exter werd begraven te Dordrecht op 9 januari 1678. Tot zijn dood woonde hij in de Grote 
Spuistraat. Hij was twee maal getrouwd en had uit beide huwelijken in totaal zestien kinde
ren. Een van de jongste kinderen, Petrus of Pieter, die gedoopt werd te Dordrecht op 2 januari 
1658 woonde onder meer te Mijnsherenland, waar hij twijnder' was. 
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Grote Spuistraat 5 (en gedeeltelijk3) te Dordrecht, 
foto uit circa 1900 ( SA Dordrecht, Gemeentelijke 

Prentenverzameling M 1556;fotograafH.J. Tollens) 

Hofstraat 8 te Dordrecht, nieuwbouw in oude stijl, 
gevel naar voorbeeld van het in 1956 afgebrande 
pand Grote Spuistraat 5 (foto door wijlen de heer 

M. C. in 'tAnker, circa1989) 

Diens kleinzoon, Bastiaan den Ex ter was leerlooier te Maassluis, waar hij op 23 juni 1752 als 
18-jarige, van Cornelis Schelvisvanger een 'loijerij en drogerije met loos, run en kalkputten 
aan de noordzijde van de Suytvliet' te Maassluis kocht voor een bedrag vanf 5000,-.2 Hij was 
schepen in 1776 en 1777 te Maassluis en later schout van Maasland. Als schepen komt hij voor 
in het boek van Maarten 't Hart 'Het Psalmenoproer' .3 

Zijn dochter Catharina den Exter trouwde met de Nederlands Hervormde predikant Cor
nelis van den Brink en zorgde - op termijn - door middel van dit huwelijk voor een naamsva
riant die tot op de dag van vandaag voortleeft. 

Cornelis van den Brink was sinds 1797 predikant te St. Philipsland en vanaf 1790 te Krab
bendijke, in welke laatste plaats zowel hij als zijn vrouw Catharina den Exter overleden. Zij 
kregen drie kinderen, van wie de jongste, Bastiaan in 1835 'Bastiaan den Exter van den Brink, 
wijnkoper te Vlaardingen' heet. 4 Hun oudste zoon, Jacobus van den Brink was gemeentese
cretaris van Krabbendijke en trouwde met Helena Rottier. Zij kregen twaalfkinderen, waar
van er negen volwassen werden. Alle kinderen kregen, zoals gebruikelijk de achternaam 'Van 
den Brink', behalve het vierde en het vijfde kind, die respectievelijk de namen Matthijs Rottier 
van den Brink en Bastiaan den Exter van den Brink kregen. Naast de namen Van den Brink en 
Den Exter ontstond er op deze manier een nieuwe familienaam: Den Exter van den Brink. 

Noten 
1. J. B. Glas bergen, Beroepsnamenboek, Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België, Amsterdam 

2004, pag. 486: 'Twijnder: (ketting)garen of zijde m.b.v. een twijnmolen dubbelt(van twee of meer 
draden één draad maakt); dubbelaar'. 

2. Nationaal Archief te 's-Gravenhage, Rechterlijk Archief Maassluis, inv.nr. 98. 
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3. Maarten ' t Hart, Het Psalmenoproer, Amsterdam 2006, pag. 155: 'Schepen Den Exter in de 
Taanstraat'. 

4. Zeeuws Archief te Middelburg, Memories van Successie, kwartier Goes dl 10, nr. 18 (1835). Hij is 
verder ook vermeld in: L.G. van Dijck, 'Gewapend Eindhoven. Familiewapens van Eindhovenaren 
of aanwezig in het gemeente-archief te Eindhoven', in: Brabantse Leeuw 21 (1972), pag. 24: 'Bastiaan 
den Ex ter van den Brink, te Vlaardingen, 28-5-1838. Drie Franse lelies op goud. 2-1 U 13' . 

Dordrecht, de Vriesepoort 
van buiten (1747), 

gesticht 1604, afgebroken 
1833 (prentbriefkaart 
uitgaveA.G. Versteeg 

(zie pagina 406), 

collectie L. van Duuren 
te Zoetermeer) 
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Dordrecht en omgeving, detail 
van een kaart van deZuidhol
landse Waard, circa 1520 (prent
briefkaart uitgave UBLeiden) 

Dordrecht, stadhuis en 
Groenmarkt 1776, 

door]. Hoolaart (1713-1789) 
(prentbriefkaart (herdruk), 
collectie L. van Duuren 
te Zoetermeer) 
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De oudere generaties van het geslacht De Joode 
(De]eude, Duijck de]oode) te Dordrecht 

DOOR IR. C. SIGMOND 

Inleiding 
Eind 2007 is door de gemeente Papendrecht een zestiende eeuws handvest verworven, met 
bepalingen en wetenswaardigheden betreffende de heerlijkheid Papendrecht.' Ondermeer 
bevat dit handvest een blad met de wapenkwartieren van Wouter Oem Boudewijnsz., heer 
van Papendrecht (1541-1570). Aan de rechterzijde staan de kwartieren van zijn moeder Maria 
Meerman Woutersdr., de echtgenote van Boudewijn Oem Tielmansz., heer van Papendrecht 
(1535-1541). Maria was een dochter van Wouter Aert Moermansz. en Heijlwich deJoode Aerts
dr., wiens relatief onbekende Dordtse kwartieren een nadere uitwerking behoeven. 

Kwartieren van vaderszijde: 
(1) 'Oems' (Oem): een rode dwarsbalk beladen met een uitkomende gouden leeuw, vergezeld 

boven van negen (5 en 4) en onder van zes (3, 2 en 1) horizontale gouden blokjes. 
(2) 'Vander Tempel' (Van der Tempel): in rood een tempel. 
(3) 'Fyck' (Fijck): in blauw drie zilveren pompebladeren (2 en 1). 
(4) 'Oudendyck' (Oudendijck): schuin geschaakt van zwart en goud. 
Kwartieren van moederszijde: 
(5) 'Muerman' (Meerman): in goud drie zwarte klimmende leeuwen (2 en 1). 
( 6) 'Beamont' (Beaumont): in blauw een koggeschip van natuurlijke kleur op een blauwe zee. 
(7) 'De Ioede' (DeJoode): in rood een zilveren dubbele adelaar. 
(8) 'Bol': in rood drie zilveren bollen (2 en 1). 
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In de literatuur wordt melding gemaakt van diverse geslachten De Jo(o)de, Joede, ofJeude: 
er is sprake van een Tielse, een Hardinxveldse, een Dordtse en een Brabantse familiegroep. 
Zowel over het Tiels/Gelderse,' als over het Hardinxveldse3 geslacht De Joode is reeds één 
en ander gepubliceerd. Hoewel de familiewapens van deze geslachten verschillen, moet niet 
worden uitgesloten dat er toch verwantschap is. Ook in Herwijnen• en in Woudrichems wer
den vanaf het einde van de zestiende eeuw families De Joode aangetroffen. Opmerkelijk is, 
dat in de oudste generaties de voornaam Aert bij al deze geslachten deJoode voorkomt. 

Over de herkomst van de geslachtsnaam De Joode is in het verleden uitgebreid gespecu
leerd: de verklaringen variëren van een naam die wijst op een afkomst van gekerstende jo
den, 6 tot een naam gebaseerd op het patroniem van de apostelnaam Judas.7 Ook kan de naam 
oorspronkelijk een bijnaam zijn geweest. Het lijkt echter weinig zinvol voornoemde specula
ties opnieuw leven in te blazen. 

Het geslacht DeJoode in Dordrecht stamt uit een Aert deJoode Dircksz., die vanaf 1458 in de 
Dordtse bronnen voorkomt. Bij gebrek aan duidelijke gegevens valt over de herkomst van 
deze Aernt dieJoede Dircksz. slechts te speculeren. Het is mogelijk dat hij identiek is met een 
1445/1450 in Besoijen genoemde Aert de Joede, landpoorter van Dordrecht.8 Het eigendom 
onder de afstammelingen van Aert deJoode Dircksz. van moerlanden in 's-Grevelduin-Capel
le lijkt herkomst uit die omgeving te bevestigen. 

Hoewel de familienaam De Joode in Dordrecht reeds lang voorkomt vóór het verschijnen 
van Aert de Joode, moet worden betwijfeld of deze vermeldingen enig verband hebben met 
de onderhavige familie. Simon van Leeuwen• noemt een Gerard deJode, 'wert vermelt te Dor
dregt anno 1357', en een Jan de J ode, 'wert mede aldaar vermeit anno 1400'. Deze Jan die J oede 
trad in 1419 voor de schepenbank van Dordrecht op als borg.10 In 1435 verklaarde Meus Pieter 
Jans Joden soen voor schepenen van Dordrecht, dat de twee natuurlijke kinderen Aefken 
en Willeken van zijn vader Pieter Janssoen, waarvan Gheertruijt Willemsdochter van Eten 
de moeder is, mede erfgenaam zullen zijn in 'alsulcke goede als haer vader voerscr. in sinen 
lesten live after sal laten'." Marij, weduwe van Korstiaen Meeus Jodenssoen, en diens zuster 
Margriete compareerden in 1445 te Dordrecht." 

Wapen 
Het Dordtse geslacht De Joode voerde als wapen: in zilver een dubbele rode adelaar. Dit wa
pen zou afgeleid kunnen zijn van de voornaam van de stamvader Arent. 'Het wapen( ... ) heeft 
grote overeenkomst met dat van het geslacht van Driel, 't welk te Dordrecht en te Rotterdam 
in aanzien is geweest: in goud een dubbelen rooden adelaar, als v. de Poll en Riemsdijk, ver
toonende'.13 Hoewel deze wapens in de richting van Gelderland wijzen, is het Dordtse ge
slacht De Joode niet met deze streek in verband te brengen. In het schepenzegel van Adriaen 
deJoode, zoon van de stamvader, is de dubbele adelaar vergezeld van een koek of bol; wellicht 
een verwijzing naar het familiewapen van zijn moeder Marijke Bol. 

Handschrift Schaep 
De zeventiende-eeuwse historicus Gerard Schaep Pietersz. geeft in zijn handschrift, dat be
rust bij de Hoge Raad van Adel te Den Haag, een schematisch overzicht van het Dordtse 
geslacht De Jeude.'4 Hij vermeldt hierbij dat hij dit schema heeft 'gemaeckt A° 1632 naer het 
overlijden van Mr. Duijck de Jeude, tot Leijden overleden, over wiens Erffenis proces geval
len is, en(de) volgens desen boom bij sententie van(den) Hove v(an) Hollandt etc. toegewesen 
etc; mij gesonden door Adr. Willem Wittert tot Leijden in April A0 1633'. In dit schema geeft 
Schaep de afstammelingen van Aert de J eude Dirxz, met wie ook de onderhavige genealogie 
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aanvangt. Blijkbaar heeft Schaep zelf ook onderzoek gedaan naar het geslacht DeJ oode, want 
in een terzijde geeft hij een verslag van een mededeling uit het jaar 1595 door Willem Bal
ling. Deze had destijds verklaart, 'dat de Jeuden, eertijts onder den Adel v(an) Hollant, ter 
Dachvaert beschreven geweest sijn, en(de) daervan brieven gelesen te hebben: quod verum 
ec(ce) pc./ sed errat in no(t)io, non enim de hoc familia/ sed aliaJodiorum intelligendum qui 
Toparchiae in Hardinxvelt'. Vrij vertaald: met betrekking tot de waarheid (daarvan) het vol
gende: (hij) vergist (zich) in (deze) notie, (het betreft) namelijk niet deze familie/ maar (de) 
andere (familie) J oode verklarend te resideren in Hardinxveld. Diverse door Schaep vermelde 
gegevens en filiaties zijn door gebrek aan primaire bronnen thans niet meer te achterhalen. 
Voor zover wel controleerbaar, bleek Schaep betrouwbaar, zodat er voor gekozen is de door 
hem aangegeven gegevens in de onderhavige genealogische opstelling op te nemen. 

Genealogie 

I. Aert(Aernt,Arent) die]oede (Jeude) Dircksz., brouwer (1458), raad van Dordrecht (1481), in 1487 
gevestigd aan de Voorstraat tussen Lombardbrug en Vuil poort, overl. Dordrecht 1489, er. (1) 
vóór ca. 1455 Marijke Geritsdr. Bol, over 1. vóór 2-4-1464, dr. van Gerrit Bol Jansz.; er. (z) ca. 1469 
Cornelia Wouters (van Beaumont?), over 1. vóór 11-3-1485 (= 1486); zij tr. (1) Aert Moerman. 

Uit haar eerste huwelijk had Cornelia Wouters nog twee kinderen: Wouter Aert Moermansz. (tr. Heijl
wich de]oode Aertsdr., zijn stiefzuster) en Adriana Aert Moermansdochter. (tr. Aert Vastraet (Vastaert), waaruit 
een dochter Cornelia Vastraet(Vastaert)Aertsdr. {de]oode], gehuwd met Mr.Adriaen vanBeaumontGovertsz.). 
De kwartieren van moederszijde op het wapen blad in het Papendrechtse handvest zijn van een dochter 
van Wouter Aert Moermansz. en Heijlwich de J oode Aertsdr. 

'Aert de Jeude Dirxz had bij sijn Ie huijsfrou (soo ' t schijnt) vijf kinderen, en bij sijn Ile vrou Cor
nelia Wouters, oock vijf nakinderen, sij had twee voorkinderen van ... Moerman, als .... a Moerman, 
g(etrouwd) m(et) Arent Vast(aert), (en) Wouter Moermans, g(etrouwd) m(et) Heijlwich de Jeude, Aerts 
voorsz. dochter'.•• 

30-9-1458: Airnt dieJoede die brouwer kwam in de kamer voor schepenen en calengierde de verkoop 
door Arijaen Hukmaker van 'erfnisse, rente en(de) scepen'; hij deed dit met een 'scepen brieff van scul
den' die hij op Arijaen sprekende had.'5 

12-3-1458 (= 1459): Adriaen Jansz. en A(e)rt die Joede hebben beiden 'gebrec' in respectievelijk sche
penbrieven op Adriaen Hukmaker, 'en(de) die selve nu <loot is, so hebben sij mit rechte angesproken 
Willem Adriaensz. die den voirsz. Ad(ria)an Hukmakers schuldich was XVIIJ burgonse schilde(n)'.'6 

25-10-1462: Adriaen Pietersz. vander Duijn, schout van Zevenhuizen, bekende voor schepenen van 
Dordrecht, dat hij ontvangen heeft van Floris van Haemstede en Aernt van Moermont, als voogden van 
de kinderen van Damis vander Duijn, zekere twee pond groot Vlaams, die hem toegezegd waren. '7 

25-10-1462: Korstine Daemsdochter vander Duijn heefteen zaak contra Floris van Haemstede en 
Aernt van Moermont, voogden van de kinderen van Daem vander Duijn.•• 

1464: onder de memoriën, in 1488 gevestigd in de Grote Kerk te Dordrecht: memoriedienst te houden 
op 1 augustus: 'Mariken Aert die Joden wijff(1464)'.•• 

2-4-1464: Jan Bol Geritssoen werd bevolen in de voogdij van Jacop, Math(ijs), Adriaen, Heijlwij en 
Dirc, onmodige weeskinderen van Airnt die Joede en Marijke Gerit Bollen; borgen zijn: Cornelis Jan 
Scoerensoenssoen. Cornelis Pietersz. en Gh ijsbert Pietersz. '° 

30-8-1465: Jan Bol Geritssoen en Airnt dieJoede Dircxsoen geven te kennen, dat de vijf kinderen van 
Airnt dieJoede hebben gedeeld in de besterfte van hun moeder Marijcken Gerritsdochter." 

19-4-1474: Wouter Aert Moermansz. verklaarde dat hij zes morgen lands gelegen in de Linde gekocht 
heeft van Jan Ottenz., maar dat hij dit land gekocht heeft met de penningen die hem en zijn zuster Adri
aene Aert Moermansdr. gezamelijk toebehoren, zodat hij en zijn zuster Adriane de pacht van dit land 
ieder half om half heffen zullen." 

30-7-1477: Jan Boll Geritszoen als voogd van Dirck, Aert die J oeden onmondige zoon, bij consent van 
de burgemeester als oppervoogd van dit kind, voor de ene helft, en Adriaen Aert die Joeden zoen en 
Heijken Aert die Joeden dochter met een gekoren voogd, voor de andere helft; transporteren twee brie-
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ven sprekende op de stad Dordrecht aan meester Jacob Aert die J oedenszoen. '3 

1481: onder de raden van Dordrecht: Aert die Jode, Dircksz. 'soo hy uytlandigh werde, quam in sijn 
plaets Cornelis Oem, Iacobsz.'. 14 

19-6-1482: Adriane Aert Moermansdochter verklaart dat zij niet in het klooster zal gaan, tenzij met 
toestemming van haar moeder en haar broeder, op verbeurd gaan van de helft van haar goederen en van 
de erfenis die haar aan zal komen bij dode van Cornelie Aert die Jode Dircxz. wijff, haar moeder. ' 5 

13-1-1484 (= 1485): comp. Jan Pietersz van Driell als man en voogd van Janneke Geritsdochter, Dirck 
Moll Aertszoen als man en voogd van Margriet Geritsdochter, meester Jacop die Joede, Adriaen die 
Jode, Wouter Moerman en Gerit Boll; zij verrichten de erfenis van Zoete Jans wijff was van der Duyn. ' 6 

1-3-1485 (= 1486): de voogdij van Pieter en Gerit, Cornelie, Machtelt en Marg(riet), Aert die Joede 
Dircxzoens onmondige kinderen, wordt bevolen aan Aert die Joede Dircxzoen voirsz. en Wouter Aert 
Moermanszoenszoen; zij zijn elkaars borg.' 7 

1485: is vermeld in de stadsrekening: verteringskosten ten huize van Wouter Moermans. ' 8 

1486/1487: meester Jacob Arendsz. de Jode, priester te Dordrecht, oud 31 jaar, koper van een lijfrente 
van de stad Haarlem, groot 15 lb. 8 penn. •• 

1487: is vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht, 'Vanden Lombaerde brug totter Vuijlpoort' : 
'Aert die Jode staet op IIJ 1/2 lb. Cort an lant en renten I lb. XVIIJ sts.' .30 

23-1-1488 (= 1489): calengierde Aert die Joed Dircxzoen alzulke koop van een huis en erf als Cornelis 
Claeszoen of iemand van zijns wege binnen het jaar verkocht mag hebben; hij deed dit met een schepen 
schuldbrief van 16 pond 13 schel1.J1 

2-10-1489: Adriaen die Joede Aertsz. en Wouter Moerman Aertsz. worden bevolen in de voogdij van 
Gerit en Margriet, Aert dieJoede Dircxz. onmondige kinderen; zij zijn elkaars borg.3' 

1491: lijst van memoriën in de Grote Kerk: ' Item vicaria Arnoldi Joden situata in capella sancte Kate
rine in maiori ecclesia et legavit super unam missam septiannuatim duo iugera terre situata in Rider
waert et collatio ven iet post 3''m generationem Arnoldi predicti ad seniorem canonicorum et seniorem 
decanorum sancte Katerine in ecclesia predicta'.33 Vrij vertaald: memorie van Aert de Joode bij testa
ment gevestigd in de kapel van SintKaterine in de Grote Kerk boven een zevenmaal per jaar (te houden) 
mis, verzekerd op twee morgen land gelegen in Riederwaard, verpacht tot de derde generatie na Aert 
voorz. op de oudste van de kanunniken en de oudste van de dekens in Sint Katerine in de voorsz. kerk. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Heijlwij/Heijlken de]oodeAertsdr., geb. ca. 1452 (geschat, onmondig 1464; mondig 1472), tr. 
Wouter MoermanAertsz, zn. van Aert Moerman en Cornelia Wouters. 

'Heijlwich Aerts de Jeude troude haer stiefmoeders voorsoon Wouter Moerma(n)'. 1• 

1472: is vermeld onder de dijkplichtigen in Hendrik Ido Ambacht: 'Aert die Jode dochter: den 
hoghen booghaert/ is eygen 111

/, morgen' .34 NB: in 1470 werd in dit eerste kavel van Hendrik Ido 
Ambacht vermeld: 'KatelijnJan Dircz. genoemt den hoghen bogheert hevet 111

/ , mergen'. 
1501: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Adriaen die Joede 

Aertsz. en( de) Heijlwij sijn sus ter VJ R(ijn)sg(u)l( den)' .35 

1512: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Heijlwij Aertsdr. die 
Jode VJ R(ijns)g(u)l(den)'.36 

2. meester Jacob de Joode Aertsz., geb. ca. 1455 (oud 31 jaar in 1486/1487), priester, kanunnik in 
het kapittel ter Grote Kerk in Dordrecht (1503).37 

'Mr.Jacob deJeude, was Priester'.14 

1486/87 : onder de door de stad H aarlem verkochte lijfrenten: te Dordrecht, Mr.Jacob Arendse de 

Jode, priester, 31 jaar: 15 lb. 8 penn. (betaald 120 lb.).38 

1501: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Meest(er) Jacop die 
J oede Aertsz. VJ R(ijn)sg(u)l( den)' .35 

22-11-1508: sprake van 'canonicx prove in die grootekerck', waar meester J acop die J oede Aerts
zoen de laatste 'possessor' van was.39 

3. Maria de]oodeAertsz., geb. ca.1457 (geschat, onmondig 1464), overl. vóór 8-11-1516, tr. Wil
lem Danielsz. 

'Maria de Jeude, g(etrouwd) m(et) Willem Danielsz./ (kinderen:) Claes Willemsz, g(etrouwd) 
m( et) Aeltgen GoortAertsdr. [waaruit: Maria ( deJ oode), g( etrouwd) m( et) Gerit van Nispen Gerrits-

266 Gens Nostra 64(2009) 



soon], Willem Willemsz.,s(onder) o(ir)'.'4 

'Gerard van Nispen Gerardszoon, Getroud met Maria deJoede, Klaasdochter, welke sterff den .. 
October 1574, hij den zo November daar aan volgende; nalatende (alzoo de andere Kinderen jong 
gestorven waren) Kornelis en Adriaan van Nispen'.40 NB: Adriaen van Nispen Gerritsz., schepen 
(1545 ... 1562) van Dordrecht, over 1. 1565, die vele malen voorkomt in akten van de familie DeJoode, 
was een halfbroer van Gerrit van Nispen Gerri tsz. ( tr. Maria de J oede ), uit het tweede huwelijk van 
diens vader Gerrit van Nispen Gerritsz. met Margaretha Deyms Willemsdr. 

8-11-1516: Wouter Moerman Aertsz. als oom en geboren voogd van Willem, Aert, Claes, Anna en 
Katherijn onmondige kinderen van Willem Danielsz. verklaarde dat het nog binnen drie dagen 
was, dat hij gehoord heeft van de dood van Marige Aert dieJoededr. moeder van de voorsz. kinde
ren en dat hij vanwege de kinderen verricht van de erfenis van hun moeder.4' 

1521: Aert Willemsz. draagt zijn deel in de moeren van Capelle, afkomstig van zijn ouders Wil
lem Danielsz. en MarietjeAertsdr. deJeude, over aan (zijn) broeders Claes en Willem Willemsz., en 
Apollonia Willemsdr., hun zuster. 4' 

4. Adriaen de]oodeAertsz., volgt Ila. 
5. Dirck de]oodeAertsz., geb. ca.1460 (geschat, onmondig 1464, 1477). 

Uit het tweede huwelijk: 

6 . Pieter de]oodeAertsz., geb. ca. 1469 (geschat, onmondig 1485, mondig 1489 ), domdeken. 
Schaep geeft twee zoons Pieter: 'Pieter de Jeude, domdeken' en 'Pieter de Jeude, de jonge'. '4 
NB: uit de voogdijstellingen van 1464 en 1485 blijkt dat er slechts één zoon Pieter was. 
2-10-1489: jonge Pieter die Joede Aertszoen verklaarde niet te zullen huwen, noch iets van zijn 

goed te verkopen of belasten, dan met consent van zijn naaste magen en vrienden van beide zij
den.43 

8-2-1504 (= 1505): Pieter die Joede Aertsz. verkoopt voor schepenen van Dordrecht aan Jacop 
Moerman: de helft van 11½ ('twalftalve') morgen lands gelegen in Hendrik Ido Ambacht 'in die 
Zandeling', gemeen met voorn. J acop Moerman; belend ten Zuiden: meester Willem van Beveren, 
ten Noorden: Aert van IJsendoorn.44 NB: Jacop Moermansoen verkocht deze helft van 111

/, morgen 
in Hendrik Ido Ambacht z december 1507 aan Herber van Tuijl Florijsz.; de andere helft werd door 
Adriaen Jacopsoen, voorn. Jacop Moermansoen, Adriaen Cornelissoen en Jan Staffenborch op de
zelfde datum eveneens aan Herbert van Tuijl Florijsz. verkocht. 45 

7. Cornelie de Joode Aerts dr., geb. ca. 1470 (geschat, onmondig 1485), non in het klooster Ma
rienborn te Dordrecht 1530. 46 

'Cornelia de Jeude, Religieuse te Marienborn binnen Dordr( ech)t'. '4 

8. Machtelt de]oode Aertsdr., geb. ca. 1472 (geschat, onmondig 1485), non in het Sint Agnes
klooster te Dordrecht 1535.47 

9 . Gerit de]oodeAertsz., volgt lib. 
10. Margriet de]oode Aerts dr., geb. ca. 1480 (geschat, onmondig 1485, 1489 ), tr. Mr.Jakob Halling 

Willemsz., achtraad van Dordrecht (1504-1506), Cellebroeders-meester (1504), zn. van Wil
lemJansz. Halling, burgemeester van Dordrecht, leenman van Noordeloos, en Elisabeth 
Scoeren (Verschoor) Willemsdr. 

'Margriet de Jeude, g(etrouwd) m(et) Jacob Halling Willemsz.' 'Jacob Halling Willemsz., 
was Acht in Dordr(echt) A° 1505, won bij Joffr. Margriet de Jode Aertsdr.: Willem/ hij had eerst 
getr(ouwd)Janneken DirckAdriaensdr.' 'WillemJansz Halling, outs te soon ut s(upra)/ g(etrouwd) 
m(et) Lijsbeth Duijck(!), was leenman van Noordeloos/ (zoon:) Jacob Halling, g(etrouwd) m(et) 
Margriet de J eude'. 48 

23-2-1470 (= 1471): Lijsbeth Willem Scorrendr. die te man had Willem Hallincx, en Jan Scoer Wil
lemsz. haar broeder, zweren dat sedert de tijd dat Willem Jan Hallincxz. zaliger man van voorsz. 
Lijsbeth was, niet met zijn zegel gezegeld is, noch onder zijn zegel iets geschreven is dat de erfge
namen van Willem Hallinck in enige hinder of schade zouden mogen komen. 49 

9-2-1571 (= 1572): Willem Halling is acht pond groot Vlaams schuldig aan zijn broeder Adriaen 
Halling, 'ter gueder reeckeninge' van zekere moeren achter de Capelsche kercke tot Screvelduijn, 
'den selven Adriaen Halling aenbestorven bij overlijden van wijlen Aert deJoede zaliger'.50 

Gens Nostra 64 (2009) 



Ila. Adriaen de Joode Aertsz., geb. ca. 1458 (geschat, onmondig 1464, mondig 1477), brouwer, 
schepen (1488-1489, 1492-1493, 1496-1497, 1501-1502) en burgemeester 'van de gemeente' 
(1504-1505) van Dordrecht, thesaurier van Dordrecht (1498, 1501), zegelde in 1488 met een 
dubbelkoppige adelaar middenboven vergezeld van een bol of koek,s1 in 1496 met een dub
belkoppige adelaar,S' overl. vóór 9-2-1505 (= 1506), tr. Carne/ie Oem Tielmansdr., overl. 1520,53 

dr. van Tielman Oem Godschalcksz, heer van Papendrecht en Matena, schepen en tresorier in 
Dordrecht, en N.N. Fyck Claesdr.; zij tr. (2) vóór 30-4-1518 Hendrick Claesz. die Veer, van Gorin
chem, baljuw van Putten, over 1. vóór 18-9-1525. 

'Adriaen de J eude Aertsz., was Burgemr. tot Dordrecht A° 1505, g( etrouwd) m( et) .... . (later ingevuld: 
Maria van Nesse, credo Andriesdr., ex Ermgard vande Cappelle' ). 1

• NB: deze later ingevulde echtgenote 
blijkt niet uit de akten. 

1487: is vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht: 'Adriaen Aertsz. de Joode staet op IJ lb. Cort 
jairlicx an lant VIJ sts.' .54 

januari 1489: in januari is in Holland een heervaart tegen Rotterdam afgekondigd door de wapen
heraut van de koning. De 'hopluijden' van Dordrecht en Zuid-Holland, mee name Adriaen die Joede 
Aertsz. (uit het Gerecht), Jan Oem Dircksz. (uit de Oude Raad) en Jacop Scriver Adriaensz. (uit de Ach
ten) zonden hem een goed getal van haar schutters en andere poorters toe. 55 

1493: is vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht, onder 'Ontfanck vandie Vischbrug totten ge
vangentoern toe': 'Adriaen Aertsz. dieJode staet op IJ1/2 lb. Cort an lant Ilb. IX st. IIJ d.'. 56 

1501: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Adriaen die Joede Aertsz. 
en(de) Heijlwij sijn suster VJ R(ijn)sg(u)l(den)'; 'Mariken & Cornelia Adri(aen) Aertsz.dochteren die 
J oede IIIJ lb.'; 'J acop Willemsz. van den Brueck en( de) Marige Adr( iaen) die J oede Aertsz.dr. I 1 b.'; 'J acop 
Willemsz. vanden Brueck en(de) Cornelia Adr(iaen) dieJode Aertsz.dr. I lb.'; 'Dirckgen Heynricxd. van 
Brakel en( de) Machte! t Adr( iaen) die J oede Aertsz.dr. I 1 b.' ." 

15-9-1501: Adriaen Juede, voogd van joncfrou Belye, dochter van Godschalck Oom, heer van Papen
drecht, die bij dode van haar vader werd beleend met een viertel land op het westeinde in Fayshove, 
onder Capelle a/d IJssel.s' 

1503: Adriaen dieJoede Aertsz., tresorier, vermeld in de stads rekening van Dordrecht.'• 
18-4-1504: Wouter Heijmansz.,Jacob Boll heerenJansz. en Adriaen dieJoede Aertsz, 'procurators van 

onser liever vrouwen gilde in die grote kerk' leggen een verklaring af betreffende een memoriedienst. 60 

9-2-1505 (= 1506): jonge Adriaen die Joede Aertsz. benoemd tot voogd over Goedschalck en Dirck, 
onmondige kinderen van Adriaen die Joede Aertszoen; borgen zijn: Dirck Hermansz. die Joede, Claes 
Hermansz. die J oede, Gherit die J oede Aertsz. en Pieter die J oede Aertsz. 61 

4-11-1507: de voogdij van Willem, Aertgen en Anna, onmondige kinderen van Jacop Hallinck, wordt 
bevolen aan (jonge) Adriaen van Beaumont Govartszoen; borgen zijn Wouter Moerman en Adriaen die 
Joede Aertsz.6

' 

268 

1512: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 
'Adriaen die Joede Aertsz., nu Henrick die Veer IJ lb.'; 'Mariken en(de) Cor
nelia Adr(iaen) Aertsdr. die Joede in twe(e) br(ieven) III lb. X st.'; 'Cornelia 
en(de) MarikenAdr(iaen)Aertsdr. dieJoede in twe(e) br(ieven) IIJ lb. X st.'. 63 

25-9-1517: Adriaen de J oede Aertszzoen geeft te kennen 
dat hij van plan is in zijn huis in plaats van 'sijne brouwe
rije, daer of hij de neringe laeten wilde', te stellen en doen 
zetten een oliemolen en hemzelf voortaan te generen mee 
de neringen en koopmanschappen vandien. Hij verzoekt 
de stad om toestemming.•• 

ZegelAdriaen die]oedeAertsz., d.d. 29-11-1488: een dubbele adelaar, midden bo
ven vergezeld van een koek; helmteken: uit een kuip twee spanen(?), waartussen 
een koek (bron: SAD 16, Gilden en confrérieën, inv.nr.38-15) 
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30-4-1518: Godschalck en Dirick, kinderen van Adriaen die Joede Aertsz, verklaren dat zij geen van 
hun goederen vervreemden, verkopen, noch belasten zullen, zonder toestemming van Heynric die Veer 
Claesz. als man en voogd van hun moeder jonkvrouwe Cornelie Godschalcxdochter, Jan Willemsz. als 
man en voogd van Marige Adriaens die Joede Aertszdochter, en van Jan Ochiersz. als man en voogd van 
Cornelie Adriaen Aertszdochter, hun zusters. 65 

4-8-1520: Goodscalc en Dirck dieJoode gebroeders herroepen de procuratie en voogdij die zij 30 april 
1518 gegeven hadden aan Heinric die Veer hun schoonvader, en nomineren Bouwen Oem Tielmansz. 
hun oom om met Jan Willemsz. en Jan Ogiersz. hun schoonbroeders te hebben de voogdij en admini
stratie van hen en hun goederen naar inhoud van het stadsregister d.d. 30-4-1518.66 

18-9-1525: in de voogdij van Adriana onmondige dochter van Heynric die Veer Claesz., daar moeder 
van was jonkvr. Cornelia Tielman Oem Goodscalcxzdr. werd bevolen Bouwen Oem Tielmansz. haar 
oom; borgen zijn heer Dirck die J oede Adriaensz. en Goodscalc die Joede Adriaensz. 67 

1535: is vermeld in de stads rekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Adriaen Aertsz. die J oede, 
nu sijn kinderen IJ]b. gr.'; 'Marike en(de) Cornelia Adriaen Aertsz.dr. IIJ lb. X st.'; 'Cornelia en(de) Ma
riken Adriaen Aertsz.dr. IIJ lb. X st.'; 'Marike Adriaen Aertsz. dochter I lb. gr.'; 'Cornelia Adriaen Aertsz. 
dochter I lb. gr.'; 'Jan Ogiersz. en( de) Cornelia Adr(iaen) Aertsz.dr. I lb. gr.'. 68 

24-7-1535: voor schout en heemraden van Moerkerkenland kwamen heer Dirk de Jood Adriaansz. 
met een gekozen voogd, en Godschalk de Jood Adriaansz. met Cornelia Adriaan van Beaumontsdochter 
zijn huisvrouw, met meester Adriaan van Beaumont haar vader, haarluider voogd, bij consent van de 
voors. heer Dirk de Jood, Godschalks' broeder, en Jan Willemsz. de twee gebroeders zusters' man, als 
merendeel van de curateurs over Godschalk gesteld bij de Kamer van Dordrecht; zij verkopen aan Jan 
Willemsz., hun schoonbroer, poorter van Dordrecht, die houder is van deze brief: elf hont land met 
toebehoren, gelegen in Moerkerkenland in de huisweer van Leendert Pietersz., in een weer houdende 
tezamen 6½ morgen, gemeen metVolkje's erfgenamen en met jonkvrouwe Cornelia dochter van Pieter 
Hendriksz., haar zuster.•• 

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker): 

1. Maria de Joode Adriaensdr., over 1. 1541,7° tr. vóór 30-4-1518 Jan Willemsz. van Alblas, poorter 
van Dordrecht; ambachtsheer van der Mijl en Dubbeldam alsmede Sint Anthoniepolder 
(1496), burgemeester van Dordrecht (1541);7' zn. van Willem Jan Reyerszoon, ambachts
heer van der Mijl en Dubbeldam en van Sint Anthoniepolder, schepen, burgemeester van 
Dordrecht, en Maria van Drenckwaert Willemsdr. 

'Maria de Jeude, g(etrouwd) m(et) Jan heeren Willemsz., Burgemr. tot Dordr(ech)t', wapen Jan 
heeren Willemsz.: vijf ruiten (3 en 2)'.'4 

5-10-1523: Jan heeren Willemsz. calengierde voor hemzelf en voor de kinderen van Screvel 
Boegaert zaliger de verkoop door zijn tante Clementia Adriaen Heynricxz. weduwe van een rente 
op de helft van een geheel huis en erf, staande bij de Lomberdebrug aan de poortzijde op de haven, 
gelijk zij die nu bewoont; hij deed dit met twee schepenbrieven d.d. 20-5-1520 en 19-4-1523.'' 

16-11-1523: Jan heeren Willemsz. mede met de naaste vrienden van de kinderen van Screvel 
Boegaert, gaf over de twee huizen en erven met toebehoren, die hij gekocht heeft, de ene helft van 
zijn tante Clementia Adriaen Heynricxz. weduwe, de andere helft van zijn nichten Emmige en 
Jacopge Screvel Boegaertsdochteren, staande aan de poortzijde bij de Lomberdebrug." 

28-5-1528: Jan Willemsz. met lijftocht van zijn vrouw Marijke, dochter van Adriaen de Jeude, 
beleend met 1/3 van twaalf morgen land in Alblas.74 

1535: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Marike en(de) Corne
lia Adriaen Aertsz.dr. IIJ lb. X st.'; 'Cornelia en(de) Mariken Adriaen Aertsz.dr. IIJ lb. X st.'; 'Marike 
Adriaen Aertsz. dochter Ilb. gr.' .75 

2. Cornelia de]oodeAdriaensdr., overl. vóór 7-11-1556, tr. vóór 30-4-1518Jan Ogiers, schepen van 
Dordrecht (1532, 1542), kerkmeester van de Nieuwkerk te Dordrecht, overl. kort na 23-11-
1558, begr. in de Nieuwkerk.76 

'Cornelia de Jeude, g(etrouwd) m(et) Jan Ogiersz., Schepen tot Dordr(ech)t A0 1534, voerde drie 
Haentgens/ (kinderen:) Arent Jansz., Adriaen J ansz., Machteld Jansdr. g( etrou wd) m( et) Coenraet, 
Adriaene Jansdr.'. '4 
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1535: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Marike en( de) Corne
lia Adriaen Aertsz.dr. IIJ lb. X st.'; 'Cornelia en(de) Mariken Adriaen Aertsz.dr. IIJlb. X st.'; 'Corne
lia Adriaen Aertsz. dochter I lb. gr.'; 'Jan Ogiersz. en( de) Cornelia Adr(iaen) Aertsz.dr. I lb. gr.' ,77 

20-2-1560 (= 1561): 'Roerende die <loot van Jan Ogiersz. ende Cornelia de Joede Adriaensdr.' 
kwamen voor schepenen van Dordrecht: Aernt Jansz., voor hemzelf, Taerich van Tiepma als man 
en voogd van Machtelt Coenraedtsdochter (daar moeder van was Machtelt Jansdr.), en Damas 
vander Linde enAdriaen van Nispen Gerritsz. als geordonneerde voogden en curators van Adriaen 
Jansz. en de kinderen van Damas vander Linde geprocreëerd bij Adriana Jan Ogierszoensdochter, 
bij namen Mr. Willem vander Linde doctor in de theologie, Pieter vander Linde, Adriaen vander 
Linde en Adriaentken achtergelaten weeskind van Ogier vander Linde, naar cedulle bij voorsz. 
Jan Ogiersz. gemaakt d.d. 23-11-1558, tezamen erfgenamen in de achtergelaten goederen van Jan 
Ogiersz., naar testament bij Jan Ogiersz. gemaakt d.d. 7-11-1556 van de boedel van Jan Ogiersz. en 
Cornelia de Joede Adriaensdochter; boedelscheiding, Aernt Jansz. bedeeld aan onder andere 7'/z 
morgen lands in IJsselmonde in een weer lands genaamd Den Hoegewerff, vier morgen lands in 
Charlois gebruikt bij Bastiaen Thonisz.; Tiarich van Tiepma bedeeld aan onder andere negen mor
gen land te Bolnes, diverse percelen te Capelle a/d IJssel; de curators van Adriaen Jansz. bedeeld 
aan onder andere diverse percelen in Capelle a/d IJssel, de helft van acht morgen min vijf roeden 
land in de Grote en Kleine Lindt in diverse percelen gebruikt bij Adriaen van Nispen voorsz., de 
helft van acht morgen 1½ hont land in Oost-Barendrecht, de helft van acht morgen 1½ hont land 
in West-Barendrecht; Damas vander Linde en Adriaen van Nispen vanwege Mr. Willem, Pieter, 
Adriaen en Adriaenken Ogiersdr. vander Linde zijn bedeeld aan onder andere land in Capelle a/d 
IJssel, alsmede in de wederhelft van voorn. percelen in Grote en Kleine Lindt en Oost- en West-Ba
rendrecht; de erfgenamen zijn gezamenlijk bedeeld in zeker huis en erf met toebehoren staande 
in de Houtthuijn, waar Jan Ogiers in te wonen placht, en nog in ca. drie morgen moeren gelegen in 
Cap pel aan de Moercant. 78 

15-11-1561: Adriaen Jansz. verkocht aan Adriaen van Nispen Gerritsz., schepen in Dordrecht: 
inboedel en huisraad die hem comparant zijn achtergelaten bij dode van zijn vader Jan Ogiersz.79 

13-7-1562: ter instantie van Claes Claesz. steenhouder requirant verklaarden Claes Joestenz. oud 
circa 40 jaar en Cornelis Willemsz. Meyt oud 37 jaar, dat zij deposanten wel gekend hebben een Jan 
Ogiersz., in zijn leven kerkmeester ter Nyeukercke deser stede, die circa4 jaar geleden overleden is 
en begraven ligt in de kerk voorsz. ' 0 

3. Godschalck de Joode Adriaensz., overl. vóór 6-5-1561, tr. Cornelia van Beaumont Adriaensdr., 
over 1. na 6-5-1561, '' dr. van Mr. Adriaen van Beaumont Govertsz., houtkoper, en Kornelia 

deJoode Vastraetsdr. 
'Goodschalc deJ eude, g( etrouwd) m( et) Cornelia v( an) BeaumontAdriaensdr. (kinderen:) Corne

lia de J eude, Adriaen de J eude'. '4 

20-12-1525: Goodschalc die Joede Adriaensz. belooft dat hij geen van zijn goederen of van de 
goederen van zijn huisvrouw 'die zij nu tesamen hebben' zal vervreemden, verkopen, bezwaren, 
noch belasten, dan na consent van Jan heren Willemsz. onze burgemeester, heer Dirck die Joede 
Adriaensz.,Jan Ogiersz., zijn broeder en zwager, en meester Adriaen van Beaumont, 'sijnre zweer' 
(=schoonvader).'' 

10-3-1527: in een boedel d.d. 12-12-1540 is sprake van een rentebrief d.d. 10-3-1527 op een huis en 
erf aan de Grote Vismarkt, gelegen tussen Reijer J ansz. en Goedtscalck die J ode. 83 

28-4-1544: heer Dirck de Joede Adriaenszoen en Jan Ogierszoen 'uuijt onsen ouden Rade', 
a1s voog d e n e n toez ichtho ude rs va n d e goed e re n van God sch alclc Ad riaen szo e n .,. hun broed er" 

mede present en consenterende, machtigen Cornelia Adriaen van B(eau)montsdochter, wettige 
huisvrouw van Godschalck, om te transporteren zekere moerlanden gelegen tot Cappel (Sprang
Capelle), die een zekere Willem Pietersz. met hen als mede kopers gekocht hebben.•• 

4-1-1560 (= 1561): Adriaen deJode Goodschalcxz. verkoopt zes Carolus gulden jaarlijkse losrente 
aan de dekens van het Sint Pontiaensgilde, verzekerd op een geheel huis en erf met toebehoren 
(aan de Wijnstraat-havenzijde, bij de Nieuwbrug), staande bij de Grote Craen, tussen het huis 
genaamd Dye Galeije, aan de ene zijde, en het huis van Mr. Pieter Claesz. barbier, aan de andere 
zijde.85 

6-5-1561: MaertenAdriaensz., in deze vervangende Thonis Pouwelsz. uit Papendrecht, verklaar-
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de voor een periode van negen jaar gehuurd te hebben van heer Dirck de Joede Adriaensz. priester 
en Neeltgen van BeaumontAdriaensdr. weduwe wij len Goodschalck deJoede: zes morgen 1½ hont 
lands in Papendrecht 'achter den draijboom', genaamd Adriaen Aertzoons land.•• 

1561: Adriaen dieJoede Goodschalcxz huurt het huis genaamd Die Griffioen (aan de Wijnstraat) 
toebehorende Mr. HuijmanJansz. sf: 2st.;JanPieckJansz huurt een huis (bij de Grote Kraan aan de 
Wijnstraat) van Adriaen Goodschalcxsz sf: 14 stuiver. 87 

10-9-1561: Adriaen Goedschalcxz. waert in de Griffioen verkoopt een jaarlijkse losrente van twee 
pond groot Vlaams aan Pieter van Beaumont Jacobsz. laeckencoep(er), verzekerd op zijn huis aan 
de landzijde op de Vischmarkt. •• 

3-2-1561 (= 1562): ter instantie van Adriaen de Joede Godschalcxz., requirant, verklaarde Geen 
Ottenz. uit Adriaen Pieterszoensambacht oud 64 jaar, dat hij enige tijd geleden ten huize van de 
requiranc woorden had gekregen met een zekere Thielman van Dulcum; Willem Pietersz. cramer 
oud 48 jaar bevestigde dit.89 

7-4-1562 (na Pasen): Adriaen de Joede Goedscalcxz. verkoopt aan Willem Jan Claesz. schipper: 
een geheel huis en erf met toebehoren, staande bij de Groote Craene deser stede aan de poortzijde, 
tussen het huis genaamd Die Galeije, aan de ene zijde, en Mr. Pieter Claesz. chirurgijn, aan de 
andere zijde; waarborg: Pieter van BeaumoncJacobsz. laeckencoop; volgt schuldbrief 920 Carolus 
gulden.90 

2-12-1563: verklaring door Marijchen Andriesdr. huisvrouw van Adriaen Goedscalcx, oud 24 
jaar, betreffende gebeurtenis ten haren huize.•• 

28-10-1566: Adriaen de Joede Godschalcxz. stelt zich borg voor zijn zwager Cornelis Andriesz. 
won. tot Rotterdam, voor alzulke actie of recht als Henrick Pieck en Dirck Gillisz. lakenkopers bin
nen Gorkum competeren tegen Cornelis Andriesz.9' 

9-4-1567 (= 1568): Adriaen de J oede Goedtscalcxz. oud 38 jaar.93 

26-4-1571: Adriaen de Joede Godschalcxz. transporteert zekere goederen aan Willem Ingen pas, 
koopman in Rijnsche wijnen, vanwege een schuld.•• 

1574-75 en 1578-80: Adriaen Godtscalck, diaken te Dordrecht.95 

1580: Adriaen Gootschalcken huurt huis in de Wijnstraat van Mr. Adriaen van Blijenborchf15-7 
+ kelder huurt Marijken Romersfu-10-6. 96 

4. heer Dirk de Joode Adriaensz., priester, kanunnik Grote Kerk Dordrecht, overl. vóór 
24-1-1575. 

'Heer Dirck de J eude, priester' .'4 

1553: is vermeld in Ridderkerk onder de personen die 'onwillich geweest (waren) haer Landen 
an te brengen t welck zij naderhant gedaen hebben bij haeren eedt': 'JanJacobsz totRiederkercken 
bruyct XII mergen mit het huys van Cornelis van Driel ende noch een priester tot Dordrecht, den 
hoopomLXR'.•1 

1557: is vermeld in het Nieuweland van Ridderkerk: 'Jan Jacobsz. bruyct van heer Dirck die 
Joede en van Grietken Cornelis Cleyssoens weduwe wonende tot Dordrecht twaelf mergen twee 
hont 67 roeden lands'.•• 

1561: is vermeld onder Ridderkerk, in Nieuw-Reijerwaard: in 'Jan Covin houff XVIII mergen': 
'Jan J acobsz won. tot Ridderkerck bruyct van heer Dierck dieJ ode ende van Grietge Cornelis Claes
soens won. tot Dordrecht XII mergen II hont XXVII roey lants' .99 

21-8-1567: heerDirck deJoede 'canoniek binnen onser liever vrouwen kercke' verkoopt een jaar
lijkse losrente van vier Carolus gulden, verzekerd op domus cum suis aan de landzijde, tussen het 
Doldiefshuijs, aan de ene, en Cornelis Egbertsz. zeepzieder, aan de andere zijde.'00 

9-11-1570: heer Dirck deJoede 'canoniek van onser liever vrouwen kercke binnen der stede van 
Dordt' machtigt Willem Oom heer van Papendrecht om actie te ondernemen vanwege de reparatie 
van de ingebroken dijk voor zijn land gelegen in Papendrecht.'0

' 

ca.1574: is vermeld in 'Jan Jacobss XIJ merghen IJ hondt LXVIJ roeden' in Nieuw-Reijerwaard: 
'Baris Lenaertsz tot Bolnes bruikt van heer Dirck die Jode tot Dordrecht en van de erven van Cor
nelis Claesz tot Dordrecht acht mergen lands IJ hondt LXVIJ roeden'; 'Lenaert Jansz Boeijen tot 
Bolnes bruikt van de heer Dirck de Joode en van de weduwe van Godtschalck tot Dordrecht vier 
mergen lands'. •0 • 

24-1-1575: Cornelis van Schaerlaecken Gijsbrechtsz. schepen in wette stelt zich borg voor Adri
aen de Joede Goedschalcx 'ten einde den selven Adriaen de Joede betalen sa! alle die schulden & 

Gens N os tra 64 ( 2009) 271 



maeckinge vanden testamente van heer Dirck die J oede zaliger, zoe verre die goeden bij den voorn. 
heer Dirck die J oede achtergelaeten strecken sullen'. '°' 

18-9-1576: het huis toebehoord hebbende zaliger Dirck deJoode, belend aan een geheel huis en 
erf c.s. genaamd Doldieff, gelegen aan de landzijde tegenover de Pelserbrug. '04 

ca. 1577: is vermeld in Nieuw-Reijerwaard in 'JanJacobsz. XIJ margen IJ hont (LXVIJ) roeden': 
'Baerijs Lenertsz. tot Bolles bruikt van heer Dyrick dye Joede tot Dordrecht en van de erven van 
Coernelys Claessoen VIIJ mergen IJ hondt LXX roeden 'myt huys, boegert, telynck'; 'LenertJansz. 
Boeyen tot Bolles bruikt van heer Dyerck die Joede en van de weduwe van Godtschalyck tot Dor
drecht vier mergen'.•0s 

1578, 1579, 1581: is vermeld in 'Jan Jacobsz XIJ mergen IJ hont LXVIJ roeden' in Nieuw-Reijer
waard: 'Barits (Baris) Lenerts (Leendertsen) bruikt van heer Dirck de Jode tot Dordrecht zeven 
morgen twee hont 77 roeden lands'; 'LenertJanss (den) Baey(g)en(Buijen) bruikt van heer Dirck de 
Jode tot Dordrecht vier morgen lands'. '06 

25-9-1590: Adryaen Koessen verkoopt aan Jacob van Diemen Cornelisz. een jaarlijkse rente, ver
zekerd op een 'hoeff van 20 mergen achter Bolles () belent opt suytoosten met den lande toebeho
rende Lenert Jansz. Buoije met zijn consoorten ende opt noordwesten met een land toebehorende 
heer Dirck deJ odde tot Dordrecht ende die erfgenamen van Cornelis Claesz. met hair consoorten'. '07 

5. verm. MachteltdeJoodeAdriaensdr., tr.Jan Carpentier, overl. vóór 25-2-1547. 
1501: is vermeld in de stadsrekening van Dordrecht, onder de lijftochten: 'Dirckgen Heynricxd. 

van Brakel en( de) Mach telt Adr(iaen) die J oede Aertsz.dr. I lb.'. '08 

25-2-1546 (= 1547): joncfrouwe Machtelt de Joede, weduwe wijlen Jan Carpentier, met Adriaen 
Geritsz. (van Nispen) haar gekoren voogd, verkoopt aan Maerten Adriaensz.'09 

Ilb. Gerit de Joode Aertsz., geb. ca. 1475 (geschat, onmondig 1485, 1489 ), tr. Geertruijd van Die
men, dr. van Henrick van Diemen Florisz., en Margriet Willem Duijcksdr. 

'Gerrit de Jeude, g(etrouwd) m(et) Joffr. Geertruijd v(an) Diemen, fol. 196' 'Geemuijd de jonge, 
fol.i96 ( dochter van) Henric v(an) Diemen Florisz. filius unie./ g( etrouwd) m( et) J off r. Margriet Willem 
Duijcksdr./ bij brieven van 20 Jan.A0 14(57?) blijckt dat Gijsbert Queeckel en(de) dese Henric v(an) Die
men neven sijn'. "0 

Geertruyd Henrixdr. van Diemen tr. (z?) Dirck Adriaensz. Fyck van Hove; uit dit huwelijk: Joost 
Dircksz. Fyck van Hove (vroedschap Rotterdam 1538-1559),Adriaen Dircksz. Fyck van Hove (overl.1574), 
dochter ( tr. Gerrit Anthonisz. de Jode, olieslager)."' 

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker): 

1. Mr.JanDuijck de]eude, tr. Alijd vanAlkemadeJansdr."' 
'Mr. Jan Duijck de Jeude, g(etrouwd) m(et) Alit van Alkemade/ wonnen vier kinderen, alle 

s(onder) oir gesturven/ (kinderen:) Gerrit Duijck de Jeude, st(ierf) s(onder) k(inderen), Mr. Franc 
D(uijck) de Jeude, Burgemr. tot Leijden, s(onder) k(inderen), Arent D(uijck) de Jeude, Cornelia 
Duijck de J( eude), s( onder) k(inderen)' .'4 

18-7-1632: de geïnstitueerde erfgenamen van Mr. Gerard Duyck de Joode, zijnde nakomelingen 
van Margrieta de Hont, Geertruyt de Hont en Aert de Hont, kinderen van Wouter Dammasz. 
de Hont bij Cornelia Gerritsdr. de Joode volle vaderlijke moeie (tante) van Mr. Gerrit Duyck de 
J oode, voor de ene helft, en nakomelingen van de kinderen van Pieter van der Meulen en Catharina 
J ansdr. van Alckemade, die moederlijke moeie was van Gerrit Du yck de J oode, van de kinderen van 
Pieter Maertensz. moederlijke oom van Mr. Gerardt Duyck deJoode, de nakomelingen van Claes je 
Claesdr. (tr. Mr. Jan van Suyren), enige dochter van Claes Maertensz. die in het testament van Mr 
Gerardt Duyck genaamd is Cornelis Maertensz. 'die nooit in wesen is geweest en mitsdien geen 
desecendenten van dien te voorschijn komen', en van de nakomelingen van Berrewouts Willemsz. 
gewonnen bij Margrieta Maertensdr. mede moederlijke moeie van Mr. Gerardt Duyck de Joode, 
voor de andere helft, volgens testament van 26 juli 1629 gepasseerd en bekrachtigd door notaris 
Foyt van Sijp op 6 augustus 1629; verkopen aan juffr. Adriana Maria van Schagen vrouwe van Peur
sum: twee kampen land tezamen vier morgen 64 roe wei- of teelland gelegen aan de Schilpweg."' 

20-7-1632: dezelfde erfgenamen van Mr. Gerrit Duyck de Joode verkopen aan Jhr. Willem Ben
ting voor hem zelve en voor zijn broer en zusters: vier hond geestland in tien hond 71 roe land."• 

272 Gens Nostra 64(2009) 



2. Maerten Gerrits de]oode, schepen van Rotterdam (1565), tr. Cornelia Bloem, overluid Utrecht 
5-5-1624 als Cornelia Blommen, wed. van Maarten Gerrit de Jode. 

'Marten Duijck de J eude, g( etrouwd) m( et) Cornelia Bloem'. '4 

11-10-1551: Mr. Symon Clesy doet gifte aan Maerten Gerytsz. de Jode van een huisje achter aan 
Claes Rofflandt's huis op de Rotte (belend Zuid: Claes Rofflandt, West: de Rotte, Noord: de geme
ne steeg), met voorwaarde dat Maerten voorsz. of de bewoners van het huisje deze steeg als eigen 
erf mogen gebruiken, zonder enige belemmering."' 

11-10-1551: Maerten Gerijtsz. deJode is 90 Carolus gulden schuldig aan mr. Symon Clesy, () met 
conditie dat Mr. Symon huur zal ontvangen tot mei 1554 toe en niet langer, daar Maerten dan het 
voorsz. huis aanvaarden zal. Verzekerd op een huis en erf, staande achter Claes Rofflant's huis, 
belend West: de Rotte."' 

1561: is vermeld in het kohier van de 10' penning van Rotterdam, onder de lijfrenten: 'Maerten 
Gerritsz. deJoode, lijfrente 18 pond' ."7 

8-7-1562: het weeskind van wijlen Aelbrecht Jacobsz. en wijlen Jannetgen Quirijnen heeft een 
schuldbrief op het huis van haar ouders verkocht aan Maerten Gerrits deJoode voor 350 Carolus 
gulden."' 

1564-1569: pachter van de bier- en botertol te Rotterdam (van elk vat bier dat door de tappers 
wordt gesleten½ stuiver en van gebrouwen bier één oortje): Maerten Gerritsz. deJoede."9 

16-2-1577: onder de bezittingen van de weeskinderen van wijlen Gerit Jansz. Geenen, smid, en 
wijlen Oede Pietersdr. komt voor: een obligatie op Maerten Gerritsz. deJoede, groot 150 Carolus 
gulden ('/3 voor de kinderen, 2/3 voor Esayas de Lindt en Claes Pietersz. ). "0 

3. Dirckde]oode. 
4. Cornelia de Joode, tr. Wouter Damasz. die Handt, geb. ca. 1505 (geschat, minderjarig in 1518), 

wonende te Rotterdam, klerk (1538) en secretaris (1539-1572) van het Hoogheemraad
schap Schieland,"' zn. van Damas Danielsz. die (inden) Hout en Marigen N.N. 

'Cornelia Duijck de Jeude, g(etrouwd) m(et) Wouter Damasz. de Rondt, Secretaris v(an) Schie
lant/ (kinderen:) Damas Woutersz., priester ob(iit) 1607/ Aert Wouter Dam(as)z g(etrouwd) m(et) 
Maria v(an) Beusecom Jacobsdr, tot Utrecht/ Margriet Wouters, g(etrouwd) m(et) Mr. Adriaen 
Reijthoven, Adv(ocaa)t/ Geertruijd Wouter Damasdr., g(etrouwd) m(et) Mr. Gerrit Duijf of Mi
chaelis, Procureur ob(iit) 1589' . '4 

9-10-1512: Marigen Damaes inden Ronts weduwe en Adriaen van Beaumont Goevaerts worden 
bevolen in de voogdij van Lijsbetgen, Ariaentgen en Wouter, onmondige kinderen van Damaes 
Danielsz. die Ront; borgen: Adriaen Jacops die tynnegieter en Sijmon Cornelisz. die tymmer
man. 122. 

1-12-1518: Adriaen van Beaumont Govertsz. werd bevolen in de voogdij van Wouter Damasz. 
onmondige zoon van Damaes die Ront; borg: meester Adriaen Beaumont Govertsz.: 'en Adriaen 
Beaumonts voirn. geloefde hier ofM(eester) Adriaen sijne broeder en borge wel te quijten en(de) 
scadeloes te houden' ."' 

8-2-1542: PieterWillemsz. vleyshouwer doet gifte aan Wouter Dammasz. van een tuin en erf met 
een huis aan de oostzijde van de Lombartstraet (belend Zuid: Willem Symonsz, Noord: Joris Reyn
ricxz met ZuetJans), voor van de halve straat tot achter in de Buttersloot. Bezwaard met 7½ st. en 1 
st. 's-Gravenpacht per jaar."4 

13-8-1545: Govert Dircxz. zeepsier geeft gifte van 't grote huis en erf in het Westvierendeel aan 
Wouter Dammasz. de Ront. "' 

2.5-11-1549; Elysabech Damasdr. weduwe w ijlen Qui rijn Adriacnsz. oud 51 jaar, legt verklaring af 
ter instantie van WouterDamasz. die Rondt."' 

26-6-1562: getaxeerd op de oostzijde van de Lombartstraat met de Meent: Wouter Dammasz. 
de Ront, huis en oliemolen 34 pond; op de oostzijde van de Buttersloot: Wouter Dammasz., huis 
verhuurd aan Joris Baltenz. 18 pond, alsmede een huis verhuurd aan Rom baud de bode 18 pond. "7 

1-2-1563: in een boedel is sprake van drie morgen land in Kralingen, verhuurd aan Wouter Dam
masz. voor 1/8 part. "8 

1-3-1575: brief waarbij Schielands bestuur de voormalige secretaris en rentmeester van het hoog
heemraadschap, Wouter Dammasz. de Ront te (Utrecht?) om teruggave verzoekt van 'die caerte 
mitte previlegies en andere smeken ' t gemeenlant van Scielant beroerende'." 9 
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9-10-1585: brief van Gerard Michaelis te Den Haag waarbij hij Schielands bestuur om begrip 
vraagt voor het gedrag van zijn bejaarde schoonvader, Wouter Dammasz. de Hont, voormalig rent
meester en secretaris van Schieland, die 'daegelicx hoe langer hoe meer tot zijn tweede kindtsheij t 
is co mende'. 130 

5. Margriet de]oode Gerritsdr., geb. ca. 1515 (oud 55 jaar in 1566, oud 57 jaar in 1573!), overl. na 

30-3-1573, tr. Adriaen Cornelisz. Brouwer, geb. vóór 1500, in 1543 eigenaar van een huis met 

werf aan de Wijnstraat te Dordrecht (thans Groenmarkt, gedeelte tussen Vleeshouwers

straat en Tolbrugstraat), overl.1544,13
' zn. van Cornelis Henricksz. 

'Margriet Duijck deJeude, g( etrouwd) m( et) Adriaen Cornelisz. Brouwer'. '4 

12-9-1520: in de voogdij van Anneken Adriaensdr. daar moeder van was Clement(ia) Jacob Scri
versdr. werd bevolen Adriaen Cornelisz. de brouwer, haar oom; borgen: Schiltman Jacobsz., Hen
riek Cornelis Henricxz. zijn broeder en Jacob de Vries Jansz.''' 

1543: Arie Cornelisz. brouwer met de werf 84 Carolus gulden. '33 

25-4-1544: Adriaen Cornelissoen brouwer, onze mede poorter, ziek van lichaam maar zijn ver
stand en redelijkheid wel machtig zijnde, verklaart dat hij Gherit de Joede Aertszoen, de vader 
van zijn huisvrouw, verkocht heeft een morgen moerland gelegen 'tot Cappel boven die Spranghe 
straet', in het vierde lot van Aert die Joede, welke morgen moerland hem geschonken is door 
voorsz. Gherit Aertsz. ter gelegenheid van huwelijk met Gherits' dochter Margriet, zijn huis
vrouw hier present; test. machtigt zijn neef Mr. Thielman Schoeck om de morgen moerland na
mens hem te transporteren. '34 

13-12-1544: Jacop Arie Cornelisz. de brouwer en Heijltgen Arie Cornelisdr. zijn zuster, mede na
mens Cornelis Ariensz. hun broeder in Engeland, machtigen.'35 

11-10-1561: Margriete deJoede Gerritsdr. machtigt Franchoijs de Buijeler procureur.'36 

29-3-1565 (= 1566): ter instantie van AechkenJoostendr. verklaarden Wouter Oom Boudewijnsz., 
heer van Papendrecht oud 41 jaar, en Margaretha deJoede Gerritsdr., oud 55 jaar, dat na het overlij
den van jonkvr. Katharina Suys zaliger, in leven huisvrouwe van de heer van Papendrecht voorsz., 
ten huize van de heer van Papendrecht onder andere vergaderd waren Nicolaes van Berendrecht en 
zijn huisvrouwe, als erfgenamen van Katharina voorsz.'37 NB: dit is Claes van Berendrecht Jansz. 
(geb.1514, begr. 20-8-1569), tr. Livine Suys, dochter van Jan Pietersz. Suys.'38 

4-10-1571: Willem Oem Tielmansz. heer van Papendrecht, Mathena, etc. verkoopt aan Marga
retha deJoede Gerritsdr. een jaarl. losrente van drie pond groot Vlaams, verzekerd op twee gehele 
huizen in de Houttuin. ''' 

30-3-1573: ter instantie van Willem Oom heer van Papendrecht, verklaarde Margaretha deJoode 
oud 57 jaar, dat zij in de maand november lestleden gezeten was in zijn huis, toen Willem daar van 
buiten binnenkwam. Zij noemde hem 'Neeff.'40 

6 . Lenaert de]oode, tr. Vroutjen Roelofsdr.'4' 

'Lenerdt Duijck de Jeude, g(etrouwd) m(et) Vroutjen Roelofsdr/ (kinderen:) Gerrit Duijck de 
J eude, Aeltgen, Adriaen Willem' .'4 

7. Maria de]oode, verm. jong over 1. 
8. Martade]oode, tr.EeuwoutRobbertsz. 

'Marta Duijck de Jeude, g( etrouwd) m( et) Eewout Robberts' .'4 

Afkortingen 
GA: Gemeentearchief. HvH: archief Hof van Holland, NA: Nationaal Archief te Den Haag, 
ORA: oud-rechterlijk archief, osA: oud-stadsarchief (vóór 1572), SAO: Stadsarchief Dordrecht 

Noten 
1. Aangekocht via veilinghuis Beijers te Utrecht, november 2007, kavel 215: 'Handtvesten van Papen

drecht 1563. Manuscript op perkament'. Verwerving van het handvest zal later dit jaar leiden tot 
diverse activiteiten, waaronder een boekje en een tentoonstelling in Papendrecht. 

2. De Navorscher 42 (1892), pag. 266-272; idem 54 (1904), pag. 127; Jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude, 'De 
afstamming van het geslacht van Lidth deJeude', in: De Nederlandsche Leeuw 68 (1951), kol. 305-313; 
J. M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, Groningen 1962, pag. 325, 326, ta
bel B-Ib, nr. 23. 
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3. De Navorscher 42 (1892), pag. 272; Simon van Leeuwen,Batavia Illustrata ofte Hollandsche Chronyke, 's
Gravenhage 1685, pag. 993. 

4. H.T. M. de Raad, 'De Jo( o )de, Joodse voorouders? (Herwijnen/Hellouw)', in: Kronieken 7 (1998), pag. 
197-201. 

5. P. Sanders, 'Het geslach t De Jo( o )de te Woudrichem', in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West
Noord-Brabant en de Bommelerwaard 23 (1999 ), pag. 6-8, 159-160, 197-204. 

6. De Navorscher 2 (1852), pag. 275,329; Navorscher's bijblad 3 (1853), pag. CXL; idem 5 (1855), pag. XXX
VII, CIV. 

7. F.W. Smulders, 'Joden, alias die Jode, patronymicum van Judas', in: De Nederlandsche Leeuw 70 
(1953), kol. 26-27; J. Becker, 'Joden, alias de Jode, die Joede, de Jeude', in: De Nederlandsche Leeuw 97 
(1980), kol. 276-278. 

8. B. de Keijzer en A.M. Verbeek, 'Landpoorters van Dordrecht 1429-1490', in: Ons Voorgeslacht 50 
(1995), pag.12-29, ald. pag. 27. 

9. Simon van Leeuwen, Bataviaillustrata ofte Hollandsche Chronyke, 's-Gravenhage 1685, pag. 993. 
10. SAD 1, osA 13, akte 2167. 
11. SAD 1, OSA 14, akte 1575, d.d. 8-11-1435. 
12. SAD 1, osA 14, akte 2481, d.d.16-1-1444 (= 1445). 
13. DeNavorscher 42 (1892), pag. 274. 
14. Handschrift Schaep, Hoge Raad van Adel, Handschrift 543, fol. 160. 
15. SAD 1, osA 14, akte 3324, d.d. 30-9-1458. 
16. SAD 1, osA 14, akte 3347, d .d.12-3-1458 (= 1459). 
17. SAD 1, osA 14, akte 3569, d.d. 25-10-1462. 
18. SAD 1, osA 14, akte 3599, d.d. 25-10-1462. 
19. J.C. Overvoorde, 'Het kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de Groote of O.L.Vrouwekerk te Dor-

drecht', in : Bijdragen voor de Geschiedenis van het bisdom van Haarlem, deel 28 (1904), pag. 393. 
20. SAD 1, osA 14, akte 3724, d .d. 2-4-1464. 
21. SAD 1, osA 14, akte 3750, d.d. 30-8-1465. 
22. SAD 1, OSA 15, akte 250, d.d.19-4-1474. 
23. SAD 1, osA 15, akte 382, d.d. 30-7-1477. 
24. Ioh. van Beverwijck, 't Begin van Hollant in Dordrecht( ... ), Dordrecht1640, pag. 203. 
25. SAD 1, osA 15, akte 431, d.d.19-6-1482. 
26. SAD 1, osA 15, akte 492, d.d.13-1-1484 (= 1485). 
27. SAD 1, osA 15, akte 538, d.d.1-3-1485 (= 1486). 
28. Stadsrekening 1485; SAD 1, osA 437, fol.100. 
29. G. de Moor, 'De tussen 1482/1483 en 1490/1491 bij de stad Haarlem afgesloten lijfrenten,' in: Ons 

Voorgeslacht 49 (1994), pag. 85-104, ald. pag. 96. 
30. Hoofdgeld 1487; SAD 1, osA 508, fol. 29. 
31. SAD 1, osA 15, akte 582, d.d. 23-1-1488 (= 1489). 
32. SAD 1, osA 15, akte 588, d.d. 2-10-1489. 
33. Overvoorde, Het kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de Groote of O.L. Vrouwekerk te Dordrecht, pag. 390. 
34. J.J. van der Gouw, 'Morgen-morgensgelijk. Dijkplicht in Hendrik Ido Ambacht en Schildmanskin

derenambacht anno 1470', in: Verslagen en mededelingen van de vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het 
oud-vaderlandsche recht, dl. XIII, nr. 3 (1971), pag. 521, pag. 510. 

35 . Stads rekening 1501; SAD 1, osA 440. 
36. Stads rekening 1512; SAD 1, osA 443, fol. 28v. 
3 7. G. D.J. Schotd,De GroceofO.L. Vrouwe Kerk van Dordrecht, Dordrecht 1859, pag. 102. 
38. De Moor, Lijfrenten Haarlem, pag. 96. 
39. SAD 1, osA 15, akte 909, d.d. 22-11-1508. 
40. Matthijs Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677, pag. 1159. 
41. SAD 1, osA 15, akte 1055, d.d. 8-11-1516. 
42. Hoge Raad van Adel; archief Van Slingelandt, inv.nr.12. 
43. SAD 1, osA 15, akte 589, d.d. 2-10-1489. 
44. SAD, arch iefH.Geest- & Pesthuis ter Grote Kerk, inv.nr. 97. 
45 . Ibidem, inv.nr. 98. 
46. Hugo van Rijn, Oudheden en Gestichten van het rechte Zuid-Holland en vanSchieland, Leiden 1719, pag. 83. 
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47. Hugo van Rijn, Oudheden Zuid-Holland, pag. 78. 
48. Handschrift Schaep, Hoge Raad van Adel, Handschrift 543, fol. 160, 196, 197. 
49. SAD 1, osA 15, akte 105, d.d. 23-2-1470 (= 1471). 
50. SAD 9, ORA 728, akte 1154, d.d. 9-2-1571 (= 1572). 
51. SAD 16, Gilden 38-15. 
52. C. Hoek, 'Wapens van schepenen in Dordrecht (1294-1622)', in: Ons Voorgeslacht 22 (1967), pag. 69-

78, 105-115, ald. pag.72. 
53. De Navorscher 42 (1892), pag. 273, noot 2. 
54. Hoofdgeld 1487; SAD 1, osA 508, fol.12v. 
55. Matthijs Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677, pag. 800. 
56. Hoofdgeld 1493; SAD 1, OSA 510, fol. 28v. 
57. Stadsrekening 1501; SAD 1, osA 440, fol. 75,124,127. 
58. 'Repertorium op de lenen van Honingen,' in: Ons Voorgeslacht 17 (1962), pag. 33-105, ald. pag. 44/45. 
59. Stads rekening 1503; SAD 1, OSA 441. 
60. SAD 1, osA 15, akte 817, d.d. 18-4-1504. 
61. SAD 1, osA 15, akte 857, d .d. 9-2-1505 (= 1506). 
62. SAD 1, OSA 15, akte 892, d.d. 4-11-1507. 
63. Stadsrekening 1512; SAD 1, OSA 443, fol. 41, 43. 
64. SAD 1, OSA 15, akte 1089, d.d. 25-9-1517. 
65. SAD 1, osA 15, akte 1111, d.d. 30-4-1518. 
66. SAD 1, OSA 15, akte 1187, d .d. 4-8-1520. 
67. SAD 1, osA 15, akte 1350, d.d . 18-9-1525. 
68. Stadsrekening 1535; SAD 1, OSA 446, fol. 39v, 41v,42v, 48v. 
69. ORA Mijnsheerenland 1, fol. 26, d.d. 24-7-1535; L. Helms v. Eis, 'Register ende protocol van eijgen

ende rentbrieve van Moerkercken, ingaende anno XVc XXXII ende eindigende metten jare 1552', 
in: Ons Voorgeslacht 37 (1982), pag. 97-123, ald. pag. 112. 

70. Uit dit huwelijk vier kinderen: Cornelia, Wilhelmina, Erm gard en Machteld; zie: B. de Keijzer, 'De 
ambachtsheren van Oud-Alblas en andere families', in: Ons Voorgeslacht 32 (1977), pag. 305-315, ald. 
pag. 308-309. 

71. SAD 1, osA 15, akte 1289, d.d. 5-10-1523. 
72. SAD 1, osA 15, akte 1296, d.d. 16-11-1523. 
73. J.C. Kort, 'Repertorium op de lenen van de hofstede Noordeloos 1453-1666', in: Ons Voo1geslacht 35 

(1980), pag. 461-482, ald. pag. 462 (Alblas). 
74. Stadsrekening 1535; SAD 1, OSA 446, fol. 39v, 41v, 42v, 48v. 
75. Uit dit huwelijk vier kinderen: Arent, Adriaen, Machteld en Adriana. 
76. De Navorscher 42 (1892), pag. 273, noot 2. 
77. Stadsrekening 1535; SAD 1, OSA 446, fol. 39v, 41v, 42v, 48v. 
78. SAD 9, ORA 702, akte 353, d.d. 20-2-1560 (= 1561). 
79. SAD 9, OSA 703, akte 175, d.d. 15-11-1561. 
80. SAD 9, ORA 703, akte 753, d.d.13-7-1562. 
81. Uit d it huwelijk twee kinderen: Cornelia en Adriaen; zie: C. Sigmond, 'De oudste generaties van 

het geslacht (Van) Beaumont in Dordrecht', in: Ons Voo1geslacht 61 (2006), pag. 94-104, ald. pag. 99. 
82. SAD 1, osA 15, akte 1352, d.d. 20-12-1525. 
83. Wees boek Rotterdam, Weeskamer 581, fol. 59; H.J. van der Waag, 'Het vijfde wees boek van Rotter-

dam, 1533-1561', in: Ons Voo,geslacht 40 (1985), pag. 437-491, ald. pag. 468. 
84. SAO 9, ORA 694, fol. 4, akte 8, d .d. 28-4-1544-
85. SAD 9; ORA 702, akte 262, d.d. 4-1-1560 (= 1561). 
86. SAD 9; ORA 702, akte 491, d.d. 6-5-1561. 
87. 10' penn. Dordrecht 1561; NA, HvH vóór 1572, inv.nr.1243, B fol. 4v, 57. 
88. SAD 9; ORA 703, akte 45, d.d . 10-9-1561. 
89. SAD 9, ORA 703, akte 316,318, d.d. 3-2-1561 (= 1562). 
90. SAD 9, ORA 703, akte 425,426, d.d. 7-4-1562 (na Pasen). 
91. SAD 9, ORA 704, akte 229, d.d. 2-12-1563. 
92. SAD 9, ORA 706, akte 82, d.d. 28-10-1566. 
93. SAD 9, ORA 708, akte 24, d.d. 9-4-1567 (= 1568). 
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94. SAD 9, ORA 709, akte 884, d.d. 26-4-1571. 
95. Th. W. J ensma: Uw Rijk kome,Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 

1573-1579, Dordrecht 1981, pag. XVIII-XIX. 
96. 50' penn. Dordrecht 1580; SAD 3, inv.nr. 3962, fol. 31. 
97. 10' penn. Ridderkerk 1553; NA, SvH vóór 1572, inv.nr. 760, fol. 8v. 
98. 10' penn. Ridderkerk 1557; NA, SvH vóór 1572, inv.nr. 1083, fol. 17v, 18. 
99. 10' penn. Ridderkerk 1561; NA, SvH vóór 1572, inv.nr.1408, fol. 16, 21v. 
100. SAD 9, ORA 707, akte 103, d.d. 21-8-1567. 
101. SAD 9, ORA 728, akte 88, d.d . 9-11-1570. 
102. 6' penn. Ridderkerk ca. 1574; GA Ridderkerk 47. 
103. SAD 9, 0RA 710, fol. 187, akte 294, d.d. 24-1-1575. 
104. SAD 9, 0RA 732, fol. 187, d.d. 18-9-1576. 
105. 100' penn. Ridderkerk ca. 1577; GA Ridderkerk 51. 
106. 50' penn. Ridderkerk ca.1578, 1579, 1581; GA Ridderkerk 49, 50, 48 . 

107. ORA Ridderkerk 87, fol.137, d.d. 25-9-1590. 
108. Stadsrekening 1501; SAD 1, OSA 440, fol.127. 
109. SAD 9; ORA 695, akte 418, d.d. 25-2-1546 (= 1547). 
110. Handschrift Schaep, Hoge Raad van Adel, Handschrift 543, fol. 160, 194. 
111. E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, Rotterdam 1973, pag. 17. 
112. Uit dit huwelijk vier kinderen: Gerrit, Franck, Arent en Cornelia; zij waren gevestigd in Leiden, zie 

bijv.: DeNavorscher 42 (1892), pag. 273-274, noot 2. 
113. ORA Noordwijk 172, fol. 36v, ev., d.d. 18-7-1632. 
114. ORA Noorwijkerhout en de Zilck 480, fol. 66 ev., d .d. 20-7-1632. 
115. Gifteboek, GA Rotterdam, OSA 497, fol. 207; A.M. Verbeek, 'Het tweede giftboek van Rotterdam', 

in: Ons Voo1geslacht 44 (1989), pag.150 (okt.1551). 
116. Schuldboek; GA Rotterdam, OSA 768, fol. 199; A.M. Verbeek, 'Het derde schuldboek van Rotter

dam', in: Ons Voorgeslacht 50 (1995), pag. 136-181, ald. pag. 180 ( okt. 1551). 
117. 10' penn. Rotterdam 1561; NA, SvH vóór 1572, inv.nr. 1416; A.M. Verbeek, 'Rotterdam 10' penning 

1561', in: Ons Voo1geslacht 40 (1985), pag. 253-315, ald. pag. 306 (d.d. 8-7-1562). 
118. Weesboek, GA Rotterdam, Weeskamer 582, fol. 33; O.A. van der Meer, 'Het zesde weesboek van 

Rotterdam (1561-1581), in: Ons Voorgeslacht 26 (1971), pag. 155-156. 
119. C. Hoek, 'Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Rotter

dam en Schiebroek (1315-1607)' , in: Ons Voorgeslacht 40 (1985), pag. 213-252, ald. pag. 245. 
120. Wees boek, GA Rotterdam, Weeskamer 582, fol. 124v; O.A. van der Meer, 'Het zesde wees boek van 

Rotterdam (1561-1581), in: Ons Voo1geslacht 26 (1971), pag.193. 
121. W.A.H. Crol, 'Wouter Dammasz. de Hont, secretaris-rentmeester van 1538-1572', in: Gedenkschrift 

ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland, Rotterdam 1973/1984. 
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rendrecht', in: DeNederlandscheLeeuw 33 (1915), kol.133-141, ald. kol.139. 

138. SAD 9, ORA 728, akte 877, d .d. 4-10-1571. 

139. SAD 9, ORA 729, akte 830, d.d. 30-3-1573. 

140. Uit dit huwelijk vier kinderen: Gerrit Duijck, Aeltgen de Jeude, Adriaen de Jeude en Willem de 

Jeude. 

Van Jeronimus tot Karel ( 2) 
hoeveel fouten kan een bewijs verdragen? 

DOOR BEREND VAN DO OREN 

Inleiding 
Hoeveel fouten kan een bewijs verdragen? Deze wat cryptische ondertitel is hopelijk aan het 

eind van dit artikel voor de lezer helder geworden. Er zijn verschillende soorten fouten waar

mee we bij genealogisch onderzoek te maken krijgen. Allereerst zijn dat onze eigen fouten, 

die onderscheiden kunnen worden in administratieve en inhoudelijke. Onder een admini

stratieve fout versta ik het foutief overnemen van een gegeven: een verkeerde datum, naam, 

plaats of een verkeerde bronverwijzing. Onder een inhoudelijke fout versta ik het leggen van 

verkeerde familieverbanden. Dat is een ernstiger fout, die al snel kan leiden tot genealogische 

of kwartierstaatvirussen.1 Om dit soort fouten van onszelf gaat het in dit artikel niet. Het 

gaat om fouten van klerken en secretarissen die we in bronnen kunnen aantreffen. Want ook 

zij maakten fouten. Weliswaar van administratieve aard, maar het zijn wel fouten die ons op 

het verkeerde spoor kunnen zetten. Of het zijn fouten die ons informatie onthoudt zodat ons 

onderzoek vastloopt. Dat klerken ook fouten maakten, hoeft niet te worden uitgelegd. Niets 

menselijks was hen vreemd. Maar hoe gaan wij er vervolgens mee om? Kunnen we aanneme

lijk maken dat het werkelijk om een fout gaat, of redeneren we net zo lang tot het door ons zo 

gewenste resultaat is bereikt, daarmee de waarheid geweld aandoend? 

Van Jeronimus tot Karel 
In Gens Nostra van 2002 publiceerde ik onder deze titel een artikel met nieuwe kwartieren 

van Frans Ketting! Bij het onderzoek naar de Zeeuwse kwartieren van diens overgrootvader 

Jeronimus Leenderts van Brouwershaven alias De Groot was ik gestuit op Jeronimus' voorva

der Claes van Meerdervoort, die vanaf 1567 in het rechterlijk archief van Brouwershaven her

haaldelijk wordt genoemd. Twee maal was er sprake van Claes Adriaens van Meerdervoort. 

Tijdens dit onderzoek was ik ook gestuit op een artikel3 van N. Plomp en T. van Bueren waarin 

sprake was van een Adriaen Claesz. van Meerdervoort uit Dordrecht, later schepen van Bergen 

op Zoom, die twee bastaardkinderen had: Machtelt, gehuwd met de Dordtse stadssecretaris 

J acop de Vriese J ansz., en Claes. Wanneer bewezen kon worden dat deze laatste Claes dezelfde 

persoon was als Claes Adriaens van Meerdervoort uit Brouwershaven zou een afstamming 

van Karel de Grote gevonden zijn. 

De eerste fout 
De eerste fout was aangetroffen in een akte uit 1607, waarin sprake was van Huybrecht Job 

Leyns, zoon van Machteld Jans, overleden zuster van Claes Jans Keurmeester, naast Andries 

Jans Wale, weduwnaar van Catharina Jans Keurmeester, allen erfgenamen van Jan Claesz. 

Keurmeester en diens huisvrouw, hun grootouders.• 
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JANCLAESZ.KEURMEESTER x N.N. 

CLAES JANS MACHTELD JANS 

1 

CATHARINA JANS 
X 

HUIJBRECHT JOB LEIJNSZ ANDRIES JANS WALE 

Schema 1: de relaties volgens RAZE 4383,fol. 94v. 4 

Uit andere akten bleek echter het volgende: 
1. Huijbrecht Job Leijns was de zoon van Job Leijns bij Mach telt Claesdr.5 en niet bij Mach

tel t J ansdr. 

2. Machtelt Claesdr. was de dochter van Claes van Meerdervoort, die gehuwd was met Bar-
bara Ouwe Nele.6 

De situatie was dus anders dan uit de akte van 1607 bleek. Dat Huijbrecht erfde van Jan Claesz. 
Keurmeester en dus van hem afstamde, was wel duidelijk, maar hoe precies? Wat was de rela
tie met Claes van Meerdervoort en Barbara Ouwe Nele? 

De tweede fout 
Barbara Ouwe Nele kwamen we als weduwe van Claes van Meerdervoort tegen in een akte uit 
1579 toen zij haar weeskind uitkocht. In eerste instantie leek het erop dat zij de moeder was 
van Mach telt Claesdr., maar met Jan Claesz. Keurmeester had zij niets te maken. Als tante van 
Mach telt werd vermeld: Jacopmijne Keurmeesters. Nauwkeurige analyse van de akte7 maakte 
duidelijk dat de secretaris was vergeten de naam van het weeskind van Barbara te vermelden. 
Hij had die naam later willen tussenvoegen, maar per abuis de voornaam Mach telt ingevoegd, 
die precies een regel lager ook stond, in plaats van Jan. Zo heette namelijk, zo bleek verderop, 
Barbara's kind bij Claes van Meerdervoort. Machtelt was diens voorkind. Uit alle andere al 
bekende informatie kan worden afgeleid: bij een dochter van Jan Claesz. Keurmeester. 

Voorgaand schema kon dus als volgt worden gecorrigeerd: 

JAN CLAESZ. KEURMEESTER 

CLAES JANS N.N. JACOBMIJNE KEURMEESTERS 
X 

CLAES VAN MEERDERVOORT 
XX 

BARBARA OUWE NELE 

1 
MACHTELT CLAESDR. J A NCLAESZ. 

X 

JOB LEIJNSZ. 

1 

HUIJBRECHT JOB LEIJNSZ. 

CATHARINA JANS 
X 

ANDRIESJANSWALE 

Schema 2: afstammelingen van Jan Claesz. Keurmeester 
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De derde fout? 
In de akte uit 1579 werd een Adriaen de Vriese genoemd als verwant van de wees van Claes van 
Meerdervoort. De zus van de Dordtse Claes van Meerdervoort had een zoon Adriaen de Vriese, 
die dus een volle neef van Claes' weeskind zou moeten zijn. In de akte werd Adriaen de Vriese 
echter genoemd 'rechte oom ende voecht' . Een getrouwe weergave van de werkelijkheid of 
een ten onrechte gebruikte standaardformulering? De Vriese verscheen niet zelf, maar had 
volgens de akte procuratie verleend, en kon dus niets corrigeren. 

Onderzoek in Dordrecht, Bergen op Zoom, Antwerpen en in de archieven van het Hof van 
Holland en de Grote Raad van Mechelen, vanwege een proces dat Van Buuren en Plomp aan
haalden, leek de aangewezen weg om antwoorden te vinden. Dat zou wel zoeken zijn naar een 
speld in een hooiberg. Als er maar één aanwijzing gevonden zou kunnen worden waarin van 
de Dordtse Claes van Meerdervoort werd vermeld dat hij in Brouwershaven woonde, zouden 
er mijns inziens voldoende gegevens beschikbaar zijn om aan te nemen dat er maar één Claes 
Adriaens van Meerdervoort was. 

Hof van Holland en Grote Raad van Mechelen 
Na enig zoekwerk werd het proces in de stukken van het Hof van Holland getraceerd. Dit pro
ces werd gevoerd door Pieter van Brugge, gehuwd met Geertruijt de Vries, en Adriaen de Vries, 
erfgenamen van Mach tel t van Meerdervoort, en Pieter van Brugge namens Claes Adriaens van 
Meerdervoort als eisers. Verweerders waren vrouwe Cunera van Meerdervoort, weduwe van 
heer Arent van Lier, ridder, en jhr. Willem van Gudegoven, gehuwd met juffrouw Geertruyt 
van Meerdervoort. 

De eisers verklaarden dat zekere Claes van Meerdervoort had geleefd die bij zijn huisvrouw 
Cunera van Drenckwaert één zoon had: Adriaen van Meerdervoort, vader van de verweerders. 
Deze Adriaen verwekte bij een ongebonden vrouw twee kinderen, een zoon Claes, eiser, en 
een dochter Machtelt, moeder van Geertruyt en Adriaen de Vries, mede-eisers. Hun moeder 
was ten huize van Cunera van Drenckwaert van beide kinderen bevallen. Cunera had de na
tuurlijke kinderen van haar zoon in haar testament bedacht met een rente van 6 f, vlaams, 
sprekend op de stad Antwerpen, welke rente van het ene op het andere kind zou vererven. 
Adriaen nu had op 28 januari 1526 voor mr. Adriaen van Arendonck, priester en notaris te 
Bergen op Zoom, en Joost van Overstede, burgemeester van Bergen op Zoom, in zijn uiterste 
wil verklaard dat Claes en Machtelt de 6 f,, zoals door zijn moeder Cunera vermaakt, uit zijn 
goederen zouden behouden, waarna Jan van Drenckwaert als beheerder van deze goederen de 
rente jaarlijks had uitgekeerd en de voogden van de wettige kinderen in rekening gebracht 
vanaf 1527 tot en met 1537. Nadien waren de verweerders in gebreke gebleven tot 1551, waarop 
de eisers voor het gerecht van Dordrecht het achterstallige bedrag van f, 84 hadden geeist. 
Tot september 1562 hadden Claes Adriaenz. en Gerrit Francken, toen gehuwd met Machteld 
Adriaens van Meerdervoort, geen geld weten los te krijgen, waarna zij zich tot het Hof hadden 
gewend. 

De verweerders verklaarden dat hun vader Adriaen t e Bergen op Z o om op 3 0 januari 1526 was overleden en begraven in de kapel van het heilig sacrament aldaar zonder testament, dus 
achterlatend twee wettige dochters als erfgenamen ab intestato. De voogden van de kinderen 
zou een 'cartabelleken ofte notulle' getoond zijn inzake het legaat aan de natuurlijke kinde
ren. Men was echter van mening dat Adriaen niet had kunnen testeren omdat hij voor de noen 
nog geheel gezond was geweest en na de noen ziek was geworden, dadelijk buiten verstand 
geraakt en dat tot aan zijn dood gebleven. Het Hof van Holland veroordeelde de verweerders 
uiteindelijk tot het betalen van de rente aan de eisers.• Dezen gingen vervolgens in hoger 
beroep bij de Grote Raad van Mechelen. Het procesdossier bevat ondermeer een verklaring 
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van twee 'zwarte zusters' die Adriaen van Meerdervoort gedurende zijn laatste dagen hadden 
verzorgd. Zij getuigden dat Adriaen door mr. Adriaen Arendonck en Joost van Overstege was 
voorgehouden te 'disponeren', maar dat Adriaen zijn verstand kwijt was, razend en tierend, 
er uitzag als een '<lul mensch' en dat hij was overleden zonder verstand. Ook andere getuigen 
verklaarden dat hij plotseling ziek was geworden waarbij hij zijn verstand verloor, niets zin
nigs meer kon zeggen en dat hij na drie dagen was overleden. De testamentaire dispositie was 
gedateerd 28 januari 1526, terwijl Adriaen op 30 januari was overleden. Adriaen van Aren
donck had daarin niet verklaard dat Adriaen van Meerdervoort wel bij zinnen en van goeden 
verstande was en er waren bij het opstellen van de dispositie niet twee getuigen aanwezig ge
weest, terwijl er voortdurend mensen in- en uitliepen. Het geschrift van 28 januari 1526 moest 
dus voor suspect worden gehouden. 9 

Zeer boeiende gegevens die verhelderden wie de nakomelingen waren van Adriaen van 
Meerdervoort. Maar nergens werd van diens bastaardzoon gezegd dat hij te Brouwershaven 
woonde. 

De vierde fout? 
Enige tijd nadien maakte de heer Plomp uit Woerden, die zo vriendelijk was mij zijn gege
vens met betrekking tot Van Meerdervoort ter inzage te geven, mij attent op een interessante 
akte uit Dordrecht, waarin een verwijzing naar Brouwershaven zou staan. In deze akte be
kenden de niet-wettige erfgenamen van Adriaen van Meerdervoort te zijn voldaan door de 
wettige: vrouwe Cunera van Meerdervoort, weduwe van Arent van Lier, ridder, en jr. Willem 
van Gudichgoeven en joffr. Geertruijt van Meerdervoort. Die niet-wettige erfgenamen wa
ren: Adriaen de Vries Jacobsz. en Pieter van Brugge, gehuwd met Geertruijt de Vries Jacobs, 
én Adriaen van Meerdervoort, wonend te Brouwershaven.10 Dat was even slikken: nu werd 
eindelijk de woonplaats genoemd en ook nog de juiste, maar de erfgenaam zou Adriaen he
ten en niet Claes. De zoveelste klerkenfout? Het leek er sterk op, immers: in de documenten 
van het Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen bleek het steeds te gaan om alle 
bovengenoemde personen met Claés Adriaens van Meerdervoort en niet met Adriaen van 
Meerdervoort. 

De vijfde fout 
Zou het nog mogelijk zijn opnieuw een speld in een hooiberg te vinden waarbij wel onmis
kenbaar duidelijk werd hoe de vork in de steel zat? 

In eerste instantie waren er twee mogelijkheden: zoeken naar een procuratie van Adriaen 
de Vriese in 1579 in Dordrecht, of verder zoeken in het Hof van Holland. De inning van boetes 
die uit de sententies (vonnissen) voortvloeiden, werd verantwoord in de rekeningen van het 
exploit van het Hof van Holland. Deze rekeningen werden afgehoord voor de Grafelijkheids
rekenkamer en in het archief daarvan zijn de afschriften bewaard gebleven. In de rekening 
over de tweede helft van 1567 en 1568 werd het volgende aangetroffen: 

vrouwe Cunera v an Meerdervoort, w eduwe v an heer Aren.t van Lier, ridder, en jonkheer 

Willem van Gudegouden als man en voogd van joffrouw Geertruijdt van Meerdervoort, impe
tranten van requeste tegen Pieter van Brugge als man en voogd van Geertruijdt de Vries en als 
gemachtigde van Adriaen(!) van Meerdervoort en Adriaen de Vries, erfgenamen van joffrouw 
Mach telt van Meerdervoort.11 

Ook hier Adriaen van Meerdervoort en geen Claes. Meteen de sententie er weer bij gepakt 
en daarin stond heel duidelijk: Claés Adriaensz van Meerdervoort. Dus de klerk had hier zé
ker een fout gemaakt. Logisch? Alle Van Meerdervoorts werden zonder patroniem genoemd, 
met uitzondering van Claes, dus de klerk zal wel in de haast Adriaen van Meerdervoort gele-
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zen hebben. En als de klerk het in Den Haag deed, zou die in Dordrecht het dan ook niet heb

ben kunnen doen? 

Terug naar Dordt 
Een nieuw onderzoek in Dordrecht in de registers waarin ondermeer de procuraties zijn 

ingeschreven leverde veel op: tenminste vijf nieuwe, zestiende-eeuwse voorouders. Maar 

geen procuratie op Adriaen de Vriese, althans: niet in de periode 1578-1579. Dus: onvoldoende 

bewijs? 

Conclusie 
Tijdens het onderzoek is het volgende gebleken: 

1. In Brouwershaven werd in de periode 1567-1579 maar één Van Meerdervoort aangetrof

fen: Claes, die in twee aktes het patroniem Adriaens h ad. 

2. In de Dordtse akte uit 1570 is er sprake van eenAdriaen van Meerdervoort in Brouwersha

ven, die daar niet in de bronnen is aangetroffen. 

3. Deze Adriaen van Meerdervoort wordt in 1570 in één adem genoemd met de erfgenamen 

van burgemeester Adriaen van Meerdervoort. 

4. In vijf van de zeven bronnen waarin al deze erfgenamen worden genoemd, is er sprake 

van Claes (Adriaens) van Meerdervoort. 

We kunnen dus concluderen dat ondanks alle fouten van klerken mag worden aangenomen 

datJeronimus de Groot inderdaad van Karel de Grote afstamt. Deze afstamming loopt via de 

grootmoeder van Claes die de rente op de stad Antwerpen aan haar bastaardkleinkinderen 

naliet: Cunera van Drenckwaert.12 

Noten 
1. Zie voor dit begrip: B. van Dooren, 'Het kwartierstaatvirus. Enige opmerkingen bij de kwartier

staat van Grietje ten Bruggencate' , in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 529-531. 
2. B. van Dooren, 'Van J eronimus tot Karel? Nieuwe kwartieren van Frans Ketting', in: Gens Nostra 57 

(2002), pag.117-127. 
3. N. Plomp en T. van Bueren, 'Luiken met gebedsportretten van Maarten van Heemskerck', in: Gene-

alogie, Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1999), pag. 88-91. 

4. Zeeuws Archief (Middelburg), RAZE 4383, fol. 94v. 
5. Zeeuws Archief (Middelburg), RAZE 4425, 17-3-1593. 
6. Zeeuws Archief (Middelburg), RAZE 4354, fol. 59v, 16-11-1593. 
7. Zie daarvoor noot 2, pag. 121, met een afbeelding van het cruciale deel van de akte. 

8. Nationaal Archief ('s-Gravenhage), Hof van Holland 0543, akte 148, 20-9-1567. 
9. Gemeentearchief Amsterdam, Grote Raad van Mechelen, film 4554, dossier 606. 

10. Stadsarchief Dordrecht (tegenwoordig: Erfgoedcentrum DiEP), ora 709, fol. 53. 

11. NationaalArchief ('s-Gravenhage), Grafelijkheids Rekenkamer 4487, fol. 45v. 
12. Zij was één van de kinderen van Willem Bouwens van Drenckwaert. Zie voor zijn afstamming: 

Gens N ostra 45 (1990), pag . 4 51-452. 
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Lydius, een geslacht van predikanten 
DOOR FRANS C. M. GOUVERNEUR 

Inleiding 
Bij mijn onderzoek naar de emigranten die zich in de zeventiende eeuw vanuit Nederland in 
Amerika (toen Nieuw Nederland genoemd) vestigden,' stuitte ik op dominee Johannes Lydius 
die begin 1700 predikant in Albany was en wiens broer Nicolaus predikant te Maasdam moest 
zijn.1 Uit verder onderzoek in Nederland bleek dat ook hun vader in Maasdam predikant was 
geweest. Hoewel het leven en werken van dominee Johannes, en zeker dat van zijn zoon, vol
doende stof geeft voor aparte artikelen, is onderstaand het resultaat van het onderzoek naar 
de loop van het geslacht hier in Nederland. 

Via de predikanten uit Maasdam kwam ik al snel aan de familierelatie met domine~ Bal
thasar Lydius uit Dordrecht. Deze Balthasar was gedeputeerde op de Nationale Synode die 
1618/1619 te Dordrecht werd gehouden. Twee van zijn zonen volgden hem in Dordrecht als 
dominee op, zodat een meer gedegen onderzoek in de archieven van het Stadsarchief Dor
drecht/Erfgoedcentrum DiEP aldaar een logische stap was. Tot mijn verrassing vond ik daar 
onder andere een mooi getekende stamboom of: "Geslachts Reekeningvan de Familli der Lydiussen 
in Haare bijsondere Takken en Vermaagschapping, zoo wel in Europa als Noord-America van het jaar 1411 
tot den tegenwoordigen tijd, 'teen .. getrocken gedeeltelijk uit eene authentieq Hollands register, en het ove
rige gedeelte aangevult uijt aantekeningen en ontwijjfelbaare overleveringen". 3 

De geslachtsrekening vangt aan met Martin Lijdius, Baron de Quade, die in 1524 in Deven
ter gestorven zou zijn; zijn kleinzoon week, om geloofredenen, uit naar Lübeck. 

De eerste drie generaties van het geslacht Lydius in onderstaand overzicht zijn geheel over
genomen van deze geslachtsrekening. Vermoedelijk is het overzicht getekend door John Hen
drick Lydius (zoon van de dominee van Albany, zie VIII). Deze John Hendrick was geboren in 
Albany en heeft zich, via Canada,•op latere leeftijd in Kensington (Engeland) gevestigd, al
waar hij zich ook Baron de Quade5 liet noemen;6 bekend is dat hij toen enige tijd in Nederland 
is geweest. De geslachtsrekening geeft met name ook een overzicht van John Hendricks' kin
deren en kleinkinderen in Amerika. Tevens is er een, in zwart-wit getekend, wapen weergege
ven: in wit drie donkere dwarsbalken/ daar onder het devies 'vERB UM DEI LAPIS LAZULI' .8 

Zowel Balen, Schotel, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek als enige zeer sum
miere aantekeningen in het dossier Lidius, zoals die bij het Centraal Bureau voor Genealogie 
worden bewaard, geven ons fragmentarische informatie over dit kerkelijke geslacht Lydius. 9 

Er is echter geen gedetailleerde genealogie van deze familie in druk verschenen. 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw ontmoeten we te Koudum de predikant Marti

nus Lydius. Een verwantschap met de hierna beschreven familie is niet waarschijnlijk, zoals 
mag blijken uit het korte overzicht aan het eind van dit artikel. 

Wapen Lijdius: in zilver vier rode dwarsbalken 
(bron: CBG, GHS 50Co3, Reinier van Heemskerk, 

Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien 
in de 17 provintien van de Nederlanden. 

Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een 
versamelt en op het alphabet gesteld, pag.113 

[ op pag.145 wordt dit wapen vermeld bij 'De Quade']) 
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Overzicht geslacht Lydius 

l. "Martin Lijdius, Baron de Quade, 
Broeder van Hem, die in het 1411 beschreven is on 
de de Edelen in de DIET die zijn Geslacht Ree 
kening tezamen met anderen getekPedigrees 
gehouden zijn te Deventer bij Janker van Reen en 
Hij was Major in 'tjaar1489. 
Behalven het wapen van de Quades gebruijkte hij 
voor een Mark X, was getrouwt met Mechteld Mour[js[?) 
gestorven 1524." 

II. "Martin Lijdius, Baron de Quade, 
Getrouwt met Geertruij Koster 1532." 10 

III. '1ohn Lijdius, Baron de Quade 
Fisckael tot Deventer is naderhand te Lubec getrouwt." 

IV. "Martinus Lijdius, Baron de Quade 
Predikant te Amsterdam in 1580, en naderhand Pre 
dikant en Professor in de Godgeleerdheid te Franequer 
in 1589. Hij was gebooren te Lubec, een Man 
wel geleert in verscheide Takken der Letterkunde 
en soo vredelievend dat Hij niets on beproeft liet 
om de verschillen in de kerk te onderscheppen en uij't den ·_: 

1 
weg te ruijmen. Door zijn dood in het jaar1600 heeft 
de kerk en de Reformatie een groot verlies geleden. 
Zijn devies was Vroom en oprecht." 

Martinus Lydius, geb. Lübeck 1539, over 1. Franeker 27-
6-1601, tr. Setijngen N.N. 

Martinus studeerde in Tübingen en Heidelberg, werd 
opzichter over het College der Wijsheid te Heidelberg, 
preekte te Antwerpen en werd daarna derde predikant 
te Amsterdam; beroepen hoogleraar der godgeleerdheid 
te Leiden, waarvoor hij bedankte, hoogleraar der godge
leerdheid te Franeker, voorzitter in de Zen N Hollandsche 
kerkvergaderingen gelijk ook in de Friesche synode van 
1596. Zijn portret, van een onbekend kunstenaar, bevindt 
zich in het museum 't Coopmanshûs te Franeker. 

Martinus had in ieder geval vijf kinderen, waarvan één 
in Amsterdam werd gedoopt (Martinis 16-12-1584) de an
deren zijn waarschijnlijk in Duitsland geboren. Als moe
der wordt bij de doop in 1584 'Setijngen' genoemd. Het 
is niet bekend of Setijngen de moeder is van de andere 
kinderen; zoon Balthasar noemt zijn oudste dochter Vin
centia, wat er op zou kunnen duiden dat Setijngen ook 
Balthasars moeder was. 

Martinus Lydius, 'prof: theol: wonend te Franicker 
Vrieslant' (1599 ), otr. Leiden 5-9-1599 Annetgen]ans. 

Getekend wapen in de 
geslachtsrekening Lydius3 

' .. ,~ t:-;3 
.,,l-2. ,/, 
~-.V 

Detail van de geslachtsrekening Lydius3 
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Kinderen (volgorde en moeder onbekend): 

1. Johannes Lydius, volgt Va. 
2. BalthasarLydius, volgt Vb. 
3. Barber Lydius, op 7-6-1590 doen Barber en Susanna Mart: Lijdii-dochters, te Franeker belij

denis. 
4. SusannaLydius. 
5. Martinus Lydius, ged. Amsterdam 16-12-1584 (zn. van Martijnis Lijdijus, dijnaer des woorts, 

en Setijngen; get. Eechjen Dijrrickx). 

Va. Johannes Lydius, van Frankfurt, predikant te Aarlanderveen (1601-1602), predikant te 
Oudewater (1602-1643), 11 over!. Oudewater 1643, otr./ tr. (1) Leiden/Oudewater 16-3/10-4-160212 

Catharina]ansd van Galen; otr./tr. (2) Amsterdam 2/20-1-1615 13 LijsbethHasselaer, ged. Amster
dam 1-11-1579, begr. ald. 5-10-1622, dr. van Claes Dircksz Hasselaer, brouwer te Amsterdam, en 
Geertgen Princen; otr./tr. (3) Amsterdam 12-6/27-7-162314 Hester Sesem'sdr Witts. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. LijsbethLydius, geb./ged. Oudewater 12/15-2-1612, tr. (1)Evert Meermans; tr. (2) Willem Cornelis 
Steecklenborck. 

Uit het tweede huwelijk geen kinderen. 

Uit het derde huwelijk, ged. te Dordrecht: 

2. AbigaelLydius, ged.10-5-1624. 
3. Martinus Lydius, ged. 22-11-1625, overl. Oudewater 12-10-1651. 
4. SusannaLydius, ged.17-12-1627, begr. Oudewater 27-3-1691. 
5. CathalinaLydius, ged. 4-8-1630. 
6. Henricus Lydius, volgt Vla. 
7. Nicolaus Lydius, volgt VIb. 

Vb. Balthasar Lydius, geb. Umstadt (Palts, D) 13-8-1576, studeerde theologie te Franeker en 
Leiden, predikant te 's-Hertogenbosch (tot november 1602), predikant te Dordrecht (1602-
1629) en uit dien hoofde gedeputeerde op de Nationale Synode die 1618/19 te Dordrecht werd 
gehouden en waar hij op 13 november 1618 voorging in een dienst in de Grote kerk voor de 
aanvang van de synode, overl. Dordrecht 20-1-1629 en aldaar begraven in het familiegraf in de 
Nieuwe Kerk, 15 otr./tr. (1) Dordrecht 5/27-4-1603 Aletta de Witt, weduwe van Isaac Henricksz 
van den Corput,16 dr. van Jacob Fransd de Witt'7 en Elisabeth Andriesd Heijmans; otr./tr. (2) 
Dordrecht 29-6/15-7-1608 Anneke]acobsdMijlius,'8 weduwe van Cornelis Mattheuss. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. IsaacLydius, volgtVIc. 
2. VincentiaLydius, ged. 1-2-1606.19 

3. MartinusLydius, volgtVId. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Dordrecht: 

4. Cornelis Lydius, ged. 1-7-1609. 
5. Jacobus Lydius, volgt Vle. 

Gens Nostra 64 (2009) 285 



6. Aletta Lydius, ged. 1-2-1612, tr. Cornelis Scha/eken, geb. Heusden, predikant te Eethen en 
Drongelen, Made en Drimmelen en 1654-1674 rector van de Latijnsche School te Dor
drecht. 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen Schalcken bekend.' 0 

7. SamuelLydius, ged.1-5-1613. 
8. JannekeLydius, ged.1-5-1614. 
9. Samuel Lydius, ged. 1-2-1617, predikant te Heinenoord en Dubbeldam, otr./tr. Dordrecht 

20/24-8-1641 Cornelia]ansd van W[jngaarden. 

Vla. Henricus Lydius, ged. Oudewater 6-3-1633, predikant 'Brabantse Olijfberg' te Antwerpen 
en sedert 1660 te Maasdam, alwaar hij door zijn neef Jacobus Balthasarszn Lydius, dominee 
te Dordrecht, werd bevestigd, overl. Maasdam 21-2-1714, tr. Oudewater 3-7-1663 Geertruijd 
Speijarts, geb. Oudewater, overl. Maasdam 2-8-1697. 

In maart 1706 vraagt Henricus de kerkenraad van Maasdam om hem, vanwege zijn zwakke gezond
heid, met emeritaat te laten gaan en beveelt daarbij zijn zoon Nicolaas Lydius aan als zijn opvolger." 

Uit dit huwelijk, ged. te Maasdam: 

1. JohannesLydius, volgt VII. 
z. Nicolaus Lydius, ged. 29-4-1668 (get.Jufr. JohannaJoijs weduwe van Isak Lijdius, jufr. Gijs

bertje Speijers, Ds. Nikolaas Lijdius predikant in Soeterwoude), opvolger van zijn vader 
als predikant te Maasdam (vanaf 1707), overl. Maasdam 1735. 

Geen nakomelingen.' 
3. Gijsbertus Lydius, ged. 1-3-1671 (get. Geertruijd Speijers van Oudewater), jong overleden. 
4. Hester Lydius, ged. 2-8-1673 (get. Hester, Susanna en Catarijna Lijdius, in wiens plaatse 

hebben gestaanJuffr. Elijs. Kruijskerke enJuffr. Margareta van Oort), jong overleden. 
5. Hester Lydius, ged. 17-2-1675 (get. Ds. Jacob Lijdius, pred. tot Dordt, in wiens plaats stond 

Ds. Henr. Hinssen en Susanna en Catharijna Lijdius, in wiens plaats stondJuffr. Sara van 
Hinsen), otr./tr. Maasdam 7/26-12-1702 Cornelis Sonnenberg, j.m. van Schoonhoven. 

Een nagelaten zoon: Abram Sonnenberg.3 

6. Gijsbert Lydius, ged. 15-8-1677 (get. Jannetta Smak, vrouw van Ds. Nik. Lijdius), wrs. jong 
overleden. 

Hij is in de geslachtrekening Lydius niet vermeld.3 

7. Martinus Lydius, ged. 28-1-1680 (get. Catharijntje Cornelis Polderdijk), ongehuwd.' 
8. Henricus Lydius, ged. 26-9-1683 (get. Reijmbergje Elis Vink), ongehuwd.3 
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Vlb. Nicolaus Lydius, ged. Oudewater 6-12-1637, kandidaat te Zoeterwoude (1667), predikant 
te Franeker (vanaf augustus 1680), overl. Franeker juli 1686,15 tr.Jannetta (Janneke) Smack, 
weduwe van Pieter de Haen, ged. Dordrecht 27-9-1643, dr. van Cornelis Hendricksz Smack, 
brandewijnbrander te Dordrecht, en diens eerste vrouw Neeltje Jans. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hester Lydius, ged. Zoeterwoude 27-9-1676 (get. Hester Lijdius), tr. Dordrecht (met attesta
tie van Strijen) 28-2-1700 Simon CorneliszStratenus, '' predikant te Strijen, daarna Schiedam 
en Utrecht. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen Stratenus bekend.23 

2. Cornelis Lydius, ged. Zoeterwoude 31-7-1678 (get. Henricus Lydius en Geertruijd Speijerts). 
3. Catharina CorneliaLydius, ged. Franeker 1-12-1680, otr./ tr. Dordrecht 21-3/6-4-1700 Wolterus 

Isaacsz Woljfgangh, juwelier te 's-Gravenhage. 
4. Johannes Lydius, ged. Franeker 9-5-1683. 

Vlc. Isaac Lydius, ged. Dordrecht 22-2-1604, student te Leiden, vanaf 1632 predikant te Pa
pendrecht waarna hij in 1637, samen met zijn halfbroer Jacobus, als opvolger van hun vader, in 
Dordrecht is benoemd, begr. Dordrecht (Grote kerk) 2-11-1660, otr./tr. Haarlem (met attestatie 
van Dordrecht) 18-8/10-9-1641JohannaJoije, ged. Haarlem 29-8-1621 (get. Thomas de Wit en 
Janneke de Wolf), begr. Dordrecht (Grote kerk) 6-8-1677, dr. van Matheus Joije, van Isegem, en 
Maria Tiebouts, van Amsterdam. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aletta, ged. Dordrecht 1-7-1642, begr. ald. (Grote kerk) 13-7-1643. 
2. Mattheus Lydius, ged. Dordrecht 18-8-1643, student te Leiden, predikant in Made (1647), 

Den Hitsert' 4 (1676) en Cillaarshoek (1684). 
3. Maria, ged. Dordrecht 3-2-1645, begr. ald. (Grote kerk) 1-5-1646. 
4. Aletta,' 5 geb. 1645/1646, begr. Dordrecht (Grote kerk) 24-12-1646. 
5. AlettaLydius, ged. Dordrecht 3-5-1647, begr. ald. (Grote kerk) 27-11-1651. 
6. Josina Lydius, ged. Dordrecht 7-6-1649, overl. Dubbeldam 17-12-1699, otr./tr. Dordrecht 

11/27-9-1678 Thomas Baen, j.m. van Dordrecht, predikant te Heinenoord. 
Uit dit huwelijk: Thomas Isaak Baen. 

7. Maria Lydius, ged. Dordrecht 28-11-1650, otr./otr. proclamtieën Rotterdam/Dordrecht 
11/27-2-1680 Hendrick van Houssen, j .m. van Emmerick, koopman te Rotterdam. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1681 en 1691 te Rotterdam en Dordrecht elk drie kinderen Van Hous
sen geboren. '6 

8. AlettaLydius, ged. Dordrecht 15-4-1652, otr./tr. Dordrecht 7/23-3-1688 Thomas Schapman, 
j.m. van Nijmegen, predikant te Cillaarshoek. 

9. JacobaLydius, ged. Dordrecht 22-12-1653, otr./tr. Dordrecht 21-10/6-11-1685 DanielRolandus, 
predikant te Geervliet, weduwnaar van Anna Maria Kalkoen. 

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen Rolandus bekend.'7 

10. Balthasar, ged. Dordrecht 15-3-1655, begr. ald. (Grote kerk) 26-8-1655. 
11. Vincentia, ged. Dordrecht 17-7-1656. 
12. Johanna, ged. Dordrecht 6-2-1658, begr. ald. (Grote kerk) 28-5-1658. 
13. Johanna, ged. Dordrecht 28-7-1660, begr. ald. (Grote kerk) 30-8-1660. 
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Vid. Martinus Lydius, ged. Dordrecht 1-9-1607, predikant te Aalburg, Heusden en daarna 
Breda, begr. Breda (Grote kerk) 17-1-1656, otr./tr. Heusden 2/20-10-1637 Adriana van Cuijck, j.d . 
van Heusden, dr. van Digman Adriaensz van Cuijck, burgemeester en brouwer en diens eerste 
vrouw Cathalina Woutersdr van Neercassel. 

Na het overlijden van Martinus Lydius hertrouwt zij met Lodewijck Gerarduszn van Renesse, predi
kant in Maarssen, Breda en hoogleraar theologie te Breda. 

Uit dit huwelijk:28 

1. BalthasarLydius, ged. Heusden 23-11-1638. 
2. Digman Lydius, ged. Heusden 3-3-1640, jong overleden. 
3. Catharina Lydius, ged. Heusden 19-3-1641, over 1. Hulst 13-12-1672, tr. Breda 28-1-1667 Mr. 

Jacobus Drabbe, ged. Bergen op Zoom 7-8-1639 (get. Philips Cornelissen en Maria Bollaert), 
advocaat en schepen van Hulst, overl. Hulst 11-10-1678, zn. van Jacobus Drabbe en Anna 
Cornelisdr Bollaert. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1668 en 1672 te Hulst drie kinderen Drab be geboren. '9 

4 . Digman Lydius, ged. Heusden 29-5-1643. 
5. AlithLydius, ged. Heusden 23-7-1645. 
6 . MariaLydius, ged. Breda 25-11-1647 (get. burgemeester Snellen). 

Vle. Jacobus Lydius, ged. Dordrecht 1-5-1610, predikant Bleskensgraaf, waarna hij in 1637, 
samen met zijn halfbroer Isaac, als opvolger van hun vader, in Dordrecht is benoemd, op voor
dracht van Jacob Cats, benoemd tot leraar bij het buitengewoon Gezantschap te Engeland 
(1643-1645), daarna in Dordrecht, overl. na 1656, otr./tr. (1) Dordrecht/Middelburg 13/25-8-
1651 MariaAmia, j.d. van Aken, won. Middelburg; otr./tr. (2) Dordrecht/Haarlem 7/30-5-1656 
Josina]oije ged. Haarlem 10-2-1617 (get. Fransois de Wolf, in de plaats van Pieter van Laer tot 
Londen,Josina de Wolff en MaijkeJoie), begr. Dordrecht (Grote kerk) 14-8-1669, weduwe van 
Johan Govertsz van Marees, dr. van Matheus Joije, van Isegem, en Maria Tiebouts, van Am
sterdam. 

Uit het derde huwelijk: 

1. AnnaMariaLydius, ged. Dordrecht 3-12-1657. 

VII. Johannes Lydius, ged. Maasdam 19-7-1665 (get. Hester Lijdius en Maria Spejers, beiden 
de grootmoeders), predikant te Antwerpen, daarna Albany (Nieuw Nederland), overl. Albany 
1-3-1710,30 tr. wrs. Antwerpen Isabella Rachels,3' waar ook hun twee oudste dochters geboren 
zullen zijn. 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertruij, geb. 1694-1695,3' te.Jacob Roseboom, ged. Albany 14-7-1695, zn. van Hendrick Ro
seboom en Debora Staats.33 

Uit dit huwelijk tussen 1717 en 1726 te Albany vier kinderen Roseboom gedoopt.3• 

2. MariaAdrianataLydius, geb. 1696-1697.3' 
3. Margarita Johanna Lydius, ged. Albany 19-11-1701 (get. Col. Pieter Schuyler en Margarita 

Se lij ns ), tr. Al ban y 15-1-1729 Lancaster Lancastersz Symes. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Symes bekend.35 

4. JohnHendrickLydius, volgt VIII. 
5. Susanna Catharina Lydius, ged. Albany 13-7-1707 (get. Henrik van Rensselaer en Johannes 

en Elisabeth Schuyler). 
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VIII. John Hendrick Lydius, ged. Albany 9-7-1704 (get. Kiliaan van Rensselaer en Elisabeth 
Banker), overl. Kensington 1791,36 tr. Montreal 13-2-172737 Geneviève Massé, dr. van Michel 
Massé en Marguerite Couc dit Lafleur.38 

Deze laatste telg uit dit Lydius geslacht is ook meteen de meest kleurrijke. Vlak voor zijn huwelijk is 
hij , in Montreal, katholiek geworden39 en zijn eerste twee kinderen worden ook katholiek gedoopt. Uit 
overtuiging zal deze geloofswisseling niet zijn geweest, na een aantal incidenten betreffende het niet 
nakomen van zijn kerkplichten en volgens de autoriteiten verwerpelijke handelsbetrekkingen met de 
indianen wordt hij uit Nieuw Frankrijk (Canada) verbannen. Hij keert terug naar Albany waar de rest 
van zijn kinderen worden geboren. Hier is hij betrokken bij de uitgifte van landclaims die hij van de 
indianen verkregen zou hebben. Vervolgens vestigt hij zich in Kensington in Engeland en keert niet 
meer terug; vrouw en kinderen blijven in Albany achter. In Engeland noemt hij zich 'Baron de Quade' 
en blijkt een overuigd Calvinist te zijn. 

Hij verblijft nog enige tijd in Holland, waar hij ziek wordt, om daarna, op hoge leeftijd in Kensing
ton te overlijden.40 

Uit dit huwelijk:4' 

1. Elisabeth Gertrude Lydius, geb./ 
ged. Montreal 26/27-2-17284' 

(get. Rene de Couange, koop
man, en Agathe de St. Père), 
wrs. jong overleden. 

Zij is in de geslachtrekening 
Lydius niet vermeld.' 

2. Jean Louis Lydius, geb./ged. 
Montreal 31-10/1-11-17294' 

(get. Jean Louis dela Corne, 
marineofficier, en Agathe de 
Repantigny, weduweBoue). 

Hij is misschien de Johannes 
H. zoals in de geslachtsrekening 
Lydius vermeld.3•43 

3. GenevièveAgathaLydius, begr. 
Montreal 18-12-1730.44 

4. Martinus Lydius, 45 over 1. Al
bany 1786, ongehuwd. 

i 

5. Nicolaas Jacob Lydius, ged. Albany 8-10-1732 (get. Nic. Lydius46 en Jacob en Isabella Staets), 
ongehuwd.3 

6 . MargrietLydius, ged. Albany 19-5-1734 (get. Jacob Rozeboom en Geertruy Isabella Lydius), 
wrs. jong overleden. 

Zij is in de geslachtsrekening Lydius niet vermeld.' 
7. IsabellaMargrietaLydius, ged. Albany 14-1-1736 (get. Lancaster Symes en MargrietaJohanna 

Lydius), tr. Colonel Burton. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen, Mary en Richard Burton, geboren.' 

8. Sara MariaLydius, ged. Albany 1-7-1738 (get. Johannes Roze boom en Geertruy Isabella Ly
dius), tr. ColonelRobert-.47 

9. BalthasarLydius, ged. Albany 8-3-1740 (get.JohnJ. en Rykje Roze boom), ongehuwd. 
10. CatharinaLydius, ged. Albany 25-9-1743 (get. Johannes Jac. en Magtel Roze boom). 
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Van 1636-1653 was ene Martinus Lydius predikant te Koudum en daarna tot 1678 van Groote
broek. Een verwantschap met de hierboven beschreven familie is niet waarschijnlijk:47 

I. Lucas Jacobsz, van Amsterdam, huistimmerman, otr. Amsterdam 14-3-1608 Femmetje van 
Lidt. 

Uit dit huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Jacob Lucaszn, ged. 4-1-1609 (get. Herman J acobsz ), jong overleden. 
2. MartinusLucasznLydius,•• volgt II. 
3. Jacob Lucaszn Lydius, ged. 29-1-1612 (get. Lijsbet van Lit), doet te Koudum 20-10-1636 belij 

denis en vertrekt later naar Amsterdam. 

II. Martinus Lucaszn Lydius, ged. Amsterdam 2-3-1610 (get. Machtelt van Lit), predikant te 
Koudem (1636-1653) vervolgens te Grootebroek, overl. Grootebroek najaar 1678, otr. Amster
dam 17-12-1637 Marietje Pietersd Blauw haan, van Amsterdam. 

Uit dit huwelijk, ged. te Koudum: 

1. Rudolfas Lydius, ged. 7-11-1638, overl. tussen eind 1672 en 1674, tr. Grootebroek 18-12-1672 
Willemina Simonsd Semeijns, weduwe van Willem Croese, dr. van Simon Dircksz Rootvelt, 
gezegd Semeijns en AafjeJansd Blaeuhulck. 

Schrijver van onder meer Vermakelijke Tijdkorting, in 1674, na zijn dood, te Enkhuizen versche-
nen. 

2. Dirkjen Lydius, ged. 9-2-1645, jong overleden. 
3. FemmetjenLydius, ged. 19-7-1646. 
4. DirkjenLydius, ged.13-12-1648. 
5. MariaLydius, ged. 9-3-1651. 

Noten 
1. Deelresultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het te Berkeley uitgegeven kwartaalblad 

New Netherland Connections. 
2. Volgens het in Amerika op 17-9-1709 gemaakte testament vanJ ohannes Lydius. 
3. StadsarchiefDordrecht/Erfgoedcentrum DiEP, 'Collectie van handschriften', toegang 150, inv.nr. 

2028 (Geslachtsrekening Lydius). 
4. Met dank aan Suzanne Boivin Sommerville voor haar hulp bij het lokaliseren en kopiëren van ak

ten in Canada. 
5. In Deventer was midden 16d' eeuw Derck de Quade schepen [zie o.a. Lodeweijk Pertram, Tien jaren 

uit de geschiedenis van Deventer, scriptie Universiteit van Amsterdam (27-4-2006)]; naar een relatie is 
niet gezocht. 

6 . Zie: Thomas Faulkner, History and antiquites ofKensington, Londen 1820. 
7. Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienlijke Jamiellien in de 17 provintien van de 

Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, pag. 
145, geeft als wapen voor De Quade: 'in zilver vier rode dwarsbalken'. Op pag. 113 wordt ditzelfde 
wapen voor 'Lydius' gegeven. 

8. 'Het Woord van God (is als een) lapis lazuli'. Lapis lazuli is een intens azuurblauwe, sinds eeuwen hoog
gewaardeerde, halfedelsteen. 

9. Achtereenvolgens: 
- Matthijs Janszoon Balen, Beschrijvinge der Stad Dordrecht, Dordrecht 1677; 
- G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Hervormde Kerk, 

sedert het jaar 1572, deel 1, Utrecht 1841. [Schotel geeft uitgebreide beschrijvingen van de werken 
en de betekenis voor kerkelijk Nederland van voornamelijk Balthasar Lydius en zijn zoons Isaac 
enJacobus]. 
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- P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw NederlandschBiograjisch Woordenboek, deel 8, Leiden 1930, 
kol. 1085-1089. 

- Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, dossier 'Lidius'. 
10. Bedoeld zal zijn jaar van overlijden. 
11. In W.M.C. Regt, 'De Hervormde kerk te Aarlanderveen', in: De Navorscher 57 (1908), pag. 204-224, 

lezen we: " ... studeerde aan de Hogeschool van Leiden en later te Amsterdam en trad als propo
nent, in 1601 te Aarlanderveen in dienst. 1602 naar Oudewater beroepen, alwaar hij den dienst 
aanvaardde 11 April 1602. Hier arbeidde hij ruim 40 jaar en ontsliep er als dienstdoend predikant 
anno1643." 

12. Bij ondertrouw 1602: Johannes Lijdius, predekant, won. Aerlanderveen, met Catharijne Jansdr 
van Galen, weduweJaecques Levistius; bij trouw 1602: Joannes Lijdius, dienaer des G: Woordes tot 
Aerlanderveen, met Catharina Jan van Galen tot Oudewater. 

13. Bij ondertrouw 1615: Joannes Martinij Lidius, van Frankfort, dienaer des Goddelicken Woorts tot 
Oudewater, weduwnaar van Trijntgen Galen, met Lijsbeth Klaes Hasselaars, 2 jaar weduwe van 
Marten van Bassen, met Geertge Princen haar moeder en Pieter Dircksz Hasselaer haar oom. 

14. Bij ondertrouw 1623: Johannes Lidius, dienaer des H. Woorts tot Oudewater, weduwnaar van Lijs
bethgen Claes Hasselaer, met Hester Witts [zij tekent: Hester Widts], van Santwith, out 30 jaren, 
geassisteerd met Sesera Witts haar vader woont in de Coninxstraet. 

15. Volgens Schotel, zie bij noot 9. 
16. Thomas Ernst van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, 's-Gravenhage 1744, geeft voor Is

aac: predikant te Breda 1592, in 1595 naar Dordrecht vertrokken. De enige zoon van Isaac en Aletta, 
Abraham van de Corput (predikant te Giessen-Nieuwkerk) trouwt zijn nicht Aletta Fransdr de 
Witt. 

17. Balen (zie bij noot 9) geeft de relatie met de bekende gebroeders Cornelis en Johannes de Witt 
(With). 

18. Volgens de ondertrouwinschrijving zijn beiden geboortig van de Paltz. Met haar eerste man, met 
wie ze in 1601 in Dordrecht was getrouwd, had Anneke 5 kinderen. 

19. Het NH doopboek geeft voor alle dopen in een bepaalde maand als 'fictieve' dag de eerste van die 
maand; in dit artikel is steeds die fictieve datum aangehouden. De datum 1-2-1606 moet dus gele
zen worden als; feb 1606; dit geldt ook voor volgende NH doopdata in Dordrecht. 

20. De negen kinderen zijn: 1. Balthasar Schalcken, jong overleden; 2. Anna Schalcken; 3. Johannes 
Schalcken, predikant Sprang, Charlois en Katendrecht, tr. Maria Sprangers; 4. Godefridus Schalc
ken, kunstschilder, leerling van o.a. Gerard Dou, tr. Françoise van Diemen, dr. van Christoffel 
van Diemen en Cornelia Laureijsdr Beens; 5. Barbara Schalcken; 6. Maria Schalcken; 7. Balthasar 
Schalcken, predikant te Pernis en 's-Gravenambacht, tr. Maria de Marees, dr. van Johan Govertsz 
de Marees enJosina Matheusdr Joije (na het overlijden van Johan Govertsz van Marees hertrouwt 
Josina Matheusdr Joije met Jacobus Balthasarszn Lydius (zie Vle)); 8. Cornelis Schalcken; 9. Aletta 
Schalcken, tr. Willem Verschoor. 

21. Maasdam, acta kerkeraad 1608-1707. 
22. Simon Stratenus hertrouwt te Utrecht in 1717 met Petronella Wits. 
23. Zie: Jhr. H.H .. Röell, 'Het geslacht Stratenus', in: De Nederlandsche Leeuw 20 (1902), kol. 81-88. De 

zes kinderen zijn: 1. Maria Johanetta Stratenus, jong overleden; 2. Maria Johanetta Stratenus; 3. 
Johanna Stratenus; 4. Cornelia Clasina Stratenus; 5. Cornelis Nicolaas Stratenus, jong overleden; 
6. Cornelis Nicolaas Stratenus, predikant in Katwijk aan den Rijn en Breda. 

24. Den Hitsert is de oude naam voor Zuid-Beijerland. 
25. De naam 'Aletta' voor dit kind wordt bij Balen(zie bij noot 9) gegeven. 
26. De zes kinderen zijn: 1.Johanna van Houssen, ged. Rotterdam 1-5-1681 (get. Ida Stappers, Mateus 

Lidius en Josina Lidius); 2. Rutger van Houssen, ged. Rotterdam 15-11-1682 (get. Ida Stappers, Jo
sina Lijdius en Mattheus Lijdius),jong overleden; 3. Rutger van Houssen, ged. Rotterdam 6-2-1684 
(get. Willem van Housen, Bernadina van Housen en Anna Ortten); 4.Johanna Vincentia van Hous
sen, ged. Dordrecht 2-5-1685; 5. Isaac van Houssen, ged. Dordrecht 3-5-1690; 6. Isaac van Houssen, 
ged. Dordrecht 13-7-1691, predikant te Simonshaven. 

27. Zie: De NederlandscheLeeuw 1 (1883), pag. 74. De vijf kinderen zijn: 1. Daniel Rolandus, predikant te 
Simonshaven en Biert; 2. Johanna Rolandus; 3. Isaac Rolandus; 4. Thomas Dolegius Rolandus; 5. 
Jacobus Rolandus, predikant te Hontenisse. 
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28. In Breda zijn van Martinus Lydius begraven een kind op 7-12-1647 en een dochter op 30-9-1669 
( overleden de 27"'). 

29. Zie: W.J. Annard, Bestuur en bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673, Gemeentearchief Hulst 
1993. De drie kinderen zijn: 1. Jacobus Drab be, ged. Hulst 25-1-1668, jong overleden; 2. Martinus 
Drabbe, ged. Hulst 3-7-1669, jong overleden; 3. Jacobus Drab be, ged. Hulst 27-1-1672, over!. ald. 
6-4-1682. 

30. Zie: Kenneth Scoct, 'Domine Lydius's Birthday Ode to Johannes Abeel', in: Halve Maen 38:3 (1963), 
pag. 9-13. Scocc schrijft: " ... he was mourned by his widow, Isabella, a son and four daughters, and 
the sachems of the Five Nacions, whom he had served for nearly ren years, gave four beaver skins 
'co condole ye death of Mr. Lydius' ... ". 

31. Na her overlijden van Johannes Lydius hertrouwt Isabella Rachels mee Jacob Staats, chirurgijn 
re Albany, zn. van Abraham Staats (van Amsterdam, chirurgijn te Albany, zn. van Isaac Staats en 
Sara Lauwers) en diens eerste vrouw Catharina Gijssen (van Amsterdam, dr. van Jochem Gijssen en 
Trijntje Gerrirs). 

32. Vader Johannes Lydius maakt op 17-9-1709 zijn testament [New York Abstracts ofWills, 1665-1801, 
vol. 2, pag. 166-167 en vol. 16, pag. 76]. Hierin worden o.a. genoemd zijn vrouw Isabella Lydius en 
vijf kinderen: Gertruyisabel, 14 jaar, Maria Adriana ra, 12 jaar, MargaricaJohanna, 7 jaar, John Hen
dricks, 5 jaar, en Susanna Catharina, 2 jaar. Broer Nicholas, dominee te Maesdam, wordt benoemd 
tot executeur van alle beziccingen in Holland. 

33. Debora Staats is een dochter van Jacob Abrahamszn Staats en diens eerste vrouw Rijckje van Dijck 
(van Utrecht, dr. van Hendrick van Dijck, fiscael van Nieuw Nederland, en Dievertje Cornelisd Bot
jager). Jacob Staats was de derde echtgenoot van Rijckje van Dijck. 

34. De vier kinderen zijn: 1. Sara Roseboom, ged. Albany 13-1-1717 (get. Jacob Staats en Debora Rose
boom); 2. Joannes Roseboom, ged. Albany 4-2-1719 (get. Hendrik Roseboom en Isabella Staats); 3. 
Hendrik Roseboom, ged. Albany 28-5-1721 (get. Joh. Lydius en Elisabeth Rooseboom); 4. Henricus 
Jacobus Roseboom, ged. Albany 4-9-1726 (get. Hendr. Rooseb.Jr. en Maria Lydius). 

35 . De drie kinderen zijn: 1. Lancaster Symes, ged. Albany 19-11-1729 (gec.Jacob Staats en Cach. Symes); 
2. Catharina Symes, doop nier gevonden; 3. Elisabeth Symes, ged. New York 3-11-1736 (get. Jacob 
Roseboom en Geertrruij Isabelle Lydius sijn huijsvrouw). Ze worden zowel in de geslachtsreke
ning Lydius' als in her testament van Lancaster Symes (d.d. 13-3-1741, New York Abstracts ofWills, 
1665-1801, vol. 11, pag.174] genoemd. 

36. Zie: Faulkner, pag. 324. 
37. LDS Family Hiscory Library, microfilm #0375842, Nócre Dame de Montreal. 
38. Dochter van Pierre Couc dit Lafleur, from Cognac France en Marie Micouamegoukoue, lid van de 

clan van sachem Charles Pachirini, van de Algonkin stam. 
39. Acte d'abjuration, Montreal 10-2-1727 [LDS Family History Library, microfilm #0375842, Nótre 

Dame de Montreal]. 
40. Zie: Faulkner. Het geven van een gedetailleerd overzicht van zijn leven vale buiten her bestek van 

di c artikel. 
41. De geslachtsrekening Lydius (zie noot 3) geeft acht kinderen [volgorde niet uit her schema re be

palen]: Geneveva, ongetrouwd; Johannes H., ongetrouwd gestorven; Martinus; Nicolaas Jacobus, 
ongetrouwd gestorven; Isabella Margarica, er. Collonel Burron; Sara Maria, er. Collonel Robert - ; 
Balthasar; Catharina. 

42. RK Doopboek Nótre Dame de Montreal. 
43. Als dit niet de genoemde Johannes H. Lijdius is, dan waarschijnlijk jong overleden. Er is dan mogelijk nog een zoon: Johannes H(enricus]; doop echter nier in Moncreal of Albany gevonden. 
44. RK Begraatboek Nótre Dame de Montreal. 
45. Waarschijnlijk in Montreal geboren. Mogelijk was het feit dat de vader hem nier katholiek wilde 

laten dopen, een van de problemen die hij met de kerk kreeg. 
46. Predikant te Maasdam, broer van de vader (zie VIa-2); her is niet waarschijnlijk dat hij feitelijk bij 

de doop aanwezig was. 
47. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, geeft nog: 'Lydius; 

Isaäc I Geb. Amsterdam; pred. De Lemmer 7 aug. 1670, Beetsterzwaag 22 aug. 1680, over!. 19 okt. 
1705'. Ook hier is een verwantschap met de behandelde familie niet waarschijnlijk. 

48. De naam 'Lydi us' hier waarschijnlijk afgeleid van 'Van Lith', de naam van de moeder. 
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Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, 
geboren Dordrecht 15 september 1857 

DOORIRJ.P. NOPPEN 

In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht 
waarvan met behulp van DNA onderzoek kon worden vastgesteld dat er drie met zeer grote 
waarschijnlijkheid- tenslotte blijft het kansberekening- een gemeenschappelijke voorvader 
delen. ' Van twee families heb ik toen ook hun gemeenschappelijke voorouders gegeven:Jacob 
Pieters en Borchje Aerts. Jacob Pieters had waarschijnlijk nog minstens één broer: Arie Pieters. 
Deze Arie is de voorouder van de derde familie. 

Hun ouders zouden weer, volgens de aantekeningen van de historicus Schotel, Pieter Janse 
van der Myle en Marethie Ariens Roelands zijn geweest, met kinderen: Jannetje, Arie, Steven 
en Jacob. ' Alle genoemde kinderen meen ik inmiddels te hebben getraceerd; maar ondanks 
diepgravend onderzoek de ouders (en dus het gezin) niet. Deze stamreeks start dan ook met 
Jacob Pieters. Eens hoop ik de voorgaande generatie(s) te presenteren. 

I. Jacob Pietersz., van Wieldrecht, zoutdrager bij de oliemolen van de heer Block (1680 ), schui
tevaarder (1681), arbeider (1686), varensgezel (1686), begr. Dordrecht 17-8-1699, tr. Zwijndrecht 
23-4-1673 BorchjeAerts, ged. Zwijndrecht 9-1-1650, begr. Dordrecht 1-6-1692, dr. van Aert Gel
den Hendricksoon en Marichjen Dircks Cornelissen. 

Bij het overlijden van Jacob (1699) wordt hij in het dodenregister van de Weeskamer' vermeld als: 
'jacob pieters, buijten de sluispoort bij de soude keeten'.• 

De vermelding van deze locatie geeft als trefwoord veel houvast in het onderzoek naar de familie. 
Ook bij het overlijden van een aantal kinderen van Jacob en Borchje wordt in de doden-en begraafboe
ken,5 naast zijn beroep(en), expliciet naar deze plaats verwezen (een gelukkige bijkomstigheid hierbij 
is dat- afwijkende - inschrijvingen in de verschillende registers elkaar een aantal jaren overlappen): 

5-11-1680: een kind van jacob pijeterse, souijtdrager bij Blockemolen (dodenregister Grote Kerk). 
5-11-1680: 't kind van jacob pi eters, soutdrager bij blocken olij molen (begraafregister Grote Kerk). 
13-5-1686: een kind van jacob pieters, varentsgezel buiten de Sluis poort (dodenregister Grote Kerk). 
13-5-1686: 't kind van jacob pieters, arbeijder aen de keten buiten de Sluijspoort (begraafregister 

Grote Kerk). 
17-3-1689: 't kind van jacob pieters, buiten aen blockemolen (dodenregister Grote Kerk). 
17-3-1689: 't kind van jacob pieters, buiten de Sluis poort, an blocke olij mooie (begraafregister Grote 

Kerk). 

Het overlijden/begraven van Borchje op 1 juni 1692 is drie maal aangetekend: 
- een baer voor Burgertjen Aersen, huijsvrouw van Arije Pieterse in ' t Willigebosch' (dodenregister 

Grote Kerk). 
- een baer voor Burgertien Aersen, huijsvrouwe van Arie Pieterse (int Willigenbosch = doorgehaald!) 

aende sou te keeeten ((begraafregister Grote Kerk). 
- de vrou van Arije Pietersen aen de Soudkeeten' (dodenregister Weeskamer). 

Maar Borchje was toch met Jacob Pietersz. getrouwd? Deze Arie Pietersen komt verschillende malen 
voor in deze registers wanneer zijn gestorven kinderen worden aangetekend: 

19-12-1659: een kind onder de arm,• Arien Pietersz bij blockemolen ( dodenregister Grote Kerk). 
3-2-1680: een kint van Arie Pietersz, buijten op de blocken olijmolen aen de nadorst (dodenregister 

Grote Kerk). 
3-2-1680: een kint van Arie Pietersz, leerwercker bij blocke olijmolen (begraafregister Grote Kerk). 
Het is duidelijk dat Arie en Jacob bij elkaar in de buurt woonden, namelijk bij de oliemolen van de 

heer Block, wellicht broers waren en dat de grafdelver en dominee ze bij het inschrijven in hun registers 
met elkaar hebben verward. 
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Dordrecht, begraafregister Grote Kerk 3-2-1680 

In het Burgerboek van Dordrecht komt Jacob Pieters om de één of andere reden twee maal voor: 
9-9-1673: Ontfangen als borger ende inheems poorter / Jacob Pieters geboortich inde Naedort7 / op de 

gront van de Mijl onder de stadt / Dordregt mits betaelende vijft gulden. 
14-9-1673: Ontfangen als Borger ende Inheems / poorter Jacob Pietersz geboortich op de gront van / 

Mijl mits betaelende vijff ponden te 14 grootent / en doende den behoorlijcken eedt aenhande van de 
h( eer) / Borgemr. Actum uts. 

Op 9 oktober 1687 compareerde Jacob Pieters voor de schout en schepenen van de heerlijkheid De Mijl 
en Crabbe.• Hij verklaart een som van 250 Carolische guldens schuldig te zijn aan Juffrouw Geertruijt 
Boon, weduwe van Heijndrick Hillemans, en belooft die binnen een jaar terug te betalen met rente. Als 
hypotheek geeft hij 'sijn / huijs met sijne betimmeringe, staende op den/ Wieldrechtsen Dijck bij de 
Soutkeeten, daarinne / hij comparant woont onder De Mijll gelegen.' (In de marge staat de aantekening 
dat deze schuld- en hypotheekbrief op 15 augustus 1701 is geroyeerd.) 

Op 22 juli 1701 verschijnt Jan de Bedt, notaris en procureur te Dordrecht, voor schout en schepenen 
van de heerlijkheid De Mijl en Crabbe.• Hij verklaart, als curator over de boedel en goederen van Jacob 
Pieters za(liger) volgens afspraken gemaakt op 23 januari 1701, over te dragen aan Maijken Arijens Vis
ser, jong, ongehuwd en wonende buiten Dordrecht 'seecker huijsje ende erve[ .. ], staende en gelegen op 
den gront van den voors. Mijl omtrent de Soutkeeten / buijten de Sluis poort den voorn. stede, tussen de 
huijsen / van Leend(er)t Spruijt aen den eene, ende het hecken aan de / ander sijde, bij de voorn. Jacob 
Ptrs. naergelaten.' 

Aan het eind van deze transportacte wordt separaat vermeld dat één van de kinderen van Jacob 
Pieters is 'genomen int H(eilig)e geest huijs binnen/ Dordregt' en dat door notaris Jan de Bedt binnen 
veertien dagen een schuldbekentenis van tweehonderenvijftig gulden zal worden geroyeerd (wat dus 
op 15 augustus 1701 is gebeurd; red.). 

Dordrecht, Stadhuis ( afgebroken circa 1840 ), prentbriefkaart (herdruk), collectie L. van Duuren te Zoetermeer 
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Het zal duidelijk zijn dat de zoutketen als (nabije) woonplaats een belangrijke rol spelen in dit eerste 
deel van de stamreeks. Zoutketen waren grote gebouwen en stonden soms in heuse bedrijfsterreinen 
bijeen, voorzien van havenkaden, waterputten en vooral van zellebergen: de hopen afval van het zout
raffinageproces. Op 'Den Gront van de Mijl' - langs de 's-Gravendeelse dijk - werden in 1669 en 1670 
een aantal zoutketen en zoutpannen gebouwd waarvan een aantal tot ver in de negentiende eeuw zijn 
blijven bestaan (in 1852 heette het complex 'Het Fortuin'). In 1670 werd ook verzocht een haven te bou
wen. In 1876 is 't Nieuwe gat, ook wel Mallegat ofNieuwevaart, verbreed en de haven voor de zoutketen 
opgeofferd. 

In het verleden is in eigen land: Zeeland, de Noordwesthoek van Brabant en op de Zuid-Hollandse 
eilanden, veel zout gewonnen. Na circa 1600 werd het ruwe zout vanuit het buitenland aangevoerd 
(Portugal) en hier geraffineerd. 

Zoutketen bij Zierikzee, 1540 

Uit dit huwelijk, ged., overl. en begr. te Dordrecht: 

1. Jan, ged.19-9-1673, wrs. jong overl. 
2. Aert, ged. 17-6-1675, wrs. jong overl. 
3. Pietertje, ged. 2-11-1676, wrs. jong overl. 
4. Pieter Jacobse van der Mijl, ged. 9-1-1678, molenaar op de molen van burgemeester van 

Sprangh, overl. vóór 26-10-1710 (datum van 'poging' tot hertr. van Anneken, zijn vrouw), 
otr./tr. Dordrecht 12-12-1700/3-1-1701 Anneken Bastiaense de Vos, van Dordrecht. 

Pieter wordt bij zijn huwelijk geassisteerd door zijn oom Dirck Aertse van der Voort, een broer 
van zijn moeder Borchje, en Anneke door Gerrit Teijssen van Riel, een goede kennis. 

Anneke hertrouwt 25 januari 1711 met Aert van Esch nadat zij eerder op 25 oktober 1710 met 
Pieter van Swol wilde trouwen maar: 'Den Bruijdegom heeft versogt [dat] de gebooden geen voort
gang mogten hebben' . 

Uit het huwelijk Van der Mijl-De Vos zijn geen kinderen bekend. 

5. Aert, ged. 1-11-1680, wrs. overl. 5-11-1680. 
6. Maeijken, ged. 17-12-1681, wrs. overl. 22-12-1681. 
7. AertJacobse van der Mijl, volgt II. 
8. Johannes, ged. 7-5-1686, wrs. overl. 13-5-1686. 
9. Johannes van der Mijl, ged. 13-12-1687, visverkoper (1730-1755), wrs. begr. Dordrecht 11-7-

1754, otr./ tr. Dordrecht 24-10/8-11-1722 Geertruid Vervel, ged. ald. 2-12- 1697, begr. ald. 
26-2-1785 (pro deo; met 'ordinaire koetsen'), dr. van Pieter Vervel en Maria Caen, begr. 
22-1-1738. 
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Geertruid was bij het huwelijk met Johannes weduwe van Hendrik Meusel waar zij mee trouwt 
te Dordrecht op 19 januari 1716 en twee kinderen kreeg: Anna en Maria Meuzel. 

Van Johannes wordt bij de doop van zijn elf kinderen niet eenmaal zijn vaders naam genoemd! 
Op 19 september 1730 krijgt Jan van der Mijl een visstal met nummer 15 toebedeeld; op 29 juni 

1751 draagt hij het recht over op Ulcke Korthals. '0 Bij de opgave van de gildebroeders staat Jan van 
der Mijl van 1730 tot 1755 ingeschreven." 

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren. 

StadsarchiefDordrecht(nu: E,fgoedcentrum DiEP), Arch.m: 16, inv.nr. 690, Boek van de nom
bers der vischstallen binnen Dordrecht en de namen der genen die de selvr sijn bes,:ttende 

II. Aert]acobse van der Mijl, ged. Dordrecht 1z-6-1683, wrs. overl. ald. 29-4-1723, tr. (1) N.N., 
otr./tr. (2) Dordrecht 6-12-1711/10-1-1712 Caetie Carels Dierentijt, van Dordrecht, begr. Dor
drecht 10-12-1744. 

Bij hun huwelijk wonen beiden in de Marijbornstraat. 
Caetie was op 21 augustus 1695 te Dordrecht eerder gehuwd met Willem Donck; met kinderen, 

gedoopt te Dordrecht: Willem, gedoopt 18 juni 1696 en Karel, gedoopt 17 september 1702. Zij is ook ge
tuige bij het huwelijk van haar zuster Willemijntje Donk die op 3 mei 1722 trouwt met Cornelis Geertsz. 
van Westervoort. Cornelis woont dan bij de Rietdijk. 

Bij zijn huwelijk met Caetie is Aert weduwnaar; een eerder huwelijk van Aert is niet gevonden. 

Uit het 'tweede' huwelijk: 

1. Care/ van der Mijl, volgt III. 

111. Carel van der Mijl, ged. Dordrecht 18-3-1713, overl./begr. ald. 10/11-5-1786, otr./tr. Dor
drecht 10/24-5-1733 Barber Bres, ged. Dordrecht 25-3-1709, overl./begr. ald. 2/3-8-1786, dr. van 
Pieter Bres en Maria Blom. 

Bij hun huwelijk woont Care! bij de Rietdijk (misschien bij zijn oom Cornelis van Westervoort; red.) 
en Barbera Bres in de Marienbornstraat (waar Care! ongetwijfeld ook heeft gewoond; red.). Hij wordt 
geassisteerd door zijn moeder ('Caetje Karels Dierentijt, wede. Aert van der Mijl'), zij door Geertruij 
Lips, haar stiefmoeder. Bij overlijden van Care! wonen ze in de Wijngaerdstraat; wanneer Barber over
lijdt, woont ze in de Doelstraat. 

Uit dit huwelijk, ged., overl. ofbegr. te Dordrecht: 

1. Aertjie van der Mijl, ged. 17-11-1733, wrs. jong over 1. 
2. Pieter van der Mijl, ged. 29-1-1735, wrs. jong overl. 
3. Aertvan der Mijl, ged. 19-9-1736. 
4. Maria van der Mijl, ged. 9-1-1739. 
5. Barbervan der Mijl, ged. 27-1-1741. 
6. Kaatje van der My'/, ged.12-6-1742. 
7. Pieter van der My'/, ged. 19-2-1744, wrs. jong over 1. 
8. Pietervan der Mijl, ged. 4-10-1746, over 1. aan boord van 's-lands schip De Voorzorg en begr. 

Dubbeldam 23-12-1794, otr./tr. Dordrecht 26-5/12-6-1768 Catrina de Heer, ged. ald. 6-6-
1732, overl./begr. ald. 31-8-1782, dr. van Arent de Heer en Theuntje van der Linden. 

Bij hun huwelijk zijn vader Care! van der Mijl en 'moeij' Adriana van der Linden, weduwe van 
Goesen Schriek, getuigen. Pieter woont dan in de Frankestraat en Adriana op de Vest bij de Spui-
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poort. Pieter is overleden aan boord van 's-lands schip De Voorzorg voor Prinsepolder. Het lijk 
werd aangegeven te Dubbeldam op 22 december 1794 door Samuel Abram. Pieter vertoefde van 
18 augustus 1785 tot 6 september 1785 in het Krankzinning en Beterhuis. Dit is eveneens aangete
kend in het register van het Nieuw Armhuis met betrekking tot de inname van Dirkje, zijn doch
ter." Pieter woont bij overlijden van Catharina in de Botjesstraat. 

Drie van hun kinderen zijn opgevoed in het Nieuw Armhuis; Dirkje was zo brutaal dat op 16 
januari 1797 werd besloten haar maar een halve uitzet mee te geven als zij zich niet beter gedroeg. 

Uit dit huwelijk zes kinderen geboren, waarvan drie jong overleden zijn. 

9. Care/ van der Mijl, ged. 19-3-1749, smid/marechal ferrant/forgeron, over 1. 7-10-1831, otr./ tr. 
Dordrecht 20-4/14-5-1786 Jenneke Ditmaar, geb. Tiel, over 1. Dordrecht 3-9-1830, dr. van 
Hendrik Ditmaar. 

Care! woont bij zijn huwelijk in de Wijngaardstraat. 
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

10. Jacob van der Mijl, volgt IV. 

IV. Jacob van der Mijl, ged. Dordrechq-12-1751, smidsknecht, overl. Dordrecht 18-11-1815, otr./ 

tr. Dordrecht 5/22-5-1774 Neeltje de Mutsert, ged. Dordrecht 18-4-1745, begr. ald. 2-2-1805, dr. 
van François de Mutsert en Maria van den Broek. 

Jacob woont bij zijn huwelijk in de Heerheimanhuijsstraat en Neeltje buiten de St.Jorispoort. Neel
tje heeft als getuige haar oom Justus De Mustert terwijl Jacob's vader 'consent' heeft gegeven aan de 
camerbewaarder (een camerbewaarder of cameraar is iemand die voor een bepaalde periode is aange
wezen voor het financieel beheer van de stad). Als Neeltje overlijdt (verstopping), wonen ze in de Marie
bornstraat.Jacob overlijdt in het Gasthuis. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Care/ van der Mijl, volgt V. 
2. Frans van der Mijl, ged. 3-9-1777, wrs. begr. Dordrecht 14-12-1779. 

3. Berber van der Mijl, ged. 16-3-1783. 

V. Care[ van der Mijl, ged. Dordrecht 7-9-1774, timmerman/charpentier, over 1. ald. 25-11-1848, 

otr./tr. ald. 3/29-11-1799 Adriana Hopman, ged. Dordrecht 9-2-1777, overl. ald. 22-11-1843, dr. 

van Cornelis Hopman en Marijke Loeven. 
Care! woont bij zijn huwelijk achter de Nieuw kerk en Adriana op de Hoge Nieuwstraat. Care! huwt 

met 'consent' van zijn vader Pieter!? Het zal een vergissing zijn van de notulist. Er is ook een Kaarel van 
der Mijl met als vader Pieter, die net zo oud is! Vader Pieter, van 1746, is een zoon van Care! van der Mijl 
en Barber Bres (zie onder III). 

Care! en Adriana zijn beiden overleden in de Heerhijmansenstraat nr. 675C. 
Volgens de 'Staat van de Bevolking der Gemeente volgens opneming in 1826' bestaat het gezin uit 

vier personen ( tesamen met Frans Mulders, schoonzoon). 

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

1. Jacob Cornelis van der Mijl, volgt VI. 
2. Kornelia van der Mijl, ged. 31-7-1801, begr. Dordrecht 21-8-1801. 
3. Maria van der Mijl, ged. 17-12-1802, baker, overl. Dordrecht 16-2-1870, tr. Dordrecht 3-5-

1826 François Anthonysz. Mulders, ged. Dordrecht 10-4-1802, timmerman, zn. van Antho
nie Mulders en Geertrui van Aardenne. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
4. Cornelis van der Mijl, ged. 7-6-1805, begr. Dordrecht 17-7-1805. 
5. Adriana van der Mijl, geb. 7-6-1818, over 1. Dordrecht 8-7-1818. 
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VI. Jacob Cornelis van der Mijl, ged. Dordrecht 25-7-1800, kledermaker (1825), overl. ald. 18-1-
1833, tr. Dordrecht 4-5-1825 Anna Elisabeth Vigelius, geb./ged. Dordrecht 29-3/3-4-1801, over 1. 
ald. 20-7-1867, dr. van Johan Hendrik Vigelius en Anna Elisabeth Miele. 

In het 'Certificaat van de Nationale Militie van de provincie Zuid-Holland' gedateerd 24 mar 1825 wordt Jacob vrijgesteld van dienst uit hoofde van enige zoon te zijn. Signalement: lengte één el, vijf palm, zes duimen, - streep; aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus breed, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin. 
Jacob woont bij overlijden (in 1833) in het Agterom; Anna woont bij overlijden (in 1867} aan de Vischstraat. 

Uit dit huwelijk, geb. en over 1. te Dordrecht: 

1. Karel van der Mijl, geb. 9-12-1825, over 1. 30-12-1825. 
2. Karel van der Mijl, volgt VII. 
3. Jacob Cornelis van der Mijl, geb. 30-8-1829, strooihoedenmaker (1868), arbeider (1870 ), over 1. 

4-4-1886, tr. Dordrecht 18-11-1868 Ida van Osch, geb. Dordrecht 29-7-1842, werkster, over 1. 
ald.1-2-1916, dr. van Matheus van Osch en Neeltje Aardoom. 

Ida was eerder getrouwd met Andreas Janssens, zijde- en stoffenverver, over!. Strijen 7-6-1866, zoon vanJ oannes Janssens en J oostina Phiferens. 
Uit dit huwelijk Van der Mijl-Van Osch zijn vijf kinderen geboren, waarvan twee jong overleden zijn. 

4. Een doodgeboren dochter, geb./overl. 10-3-1832. 
5. Adrianus van der Mijl, geb. 3-7-1833, over!. 18-3-1835. 

VII. Karel van der Mijl, geb. Dordrecht 23-11-1826, schoenmaker, bedienaar van begrafenis
sen (1862-1866), over!. Den Haag 4-7-1889, tr. Dordrecht 26-1-1853Johanna Kortman, geb. ald. 
3-3-1827, bestuurder van dienstboden (1878), overl. Dordrecht 25-6-1885, dr. van Hendrik 
Kortman en Adriana Johanna Pluimaker. 

Karel is op 12 mei 1888 naar Den Haag verhuisd en bij zijn ( tweede) zoon Carolus gaan wonen. 
Uit dit huwelijk, geb. en over 1. te Dordrecht: 

1. Anna Elisabeth Wilhelmina van der Mijl, geb. 20-4-1853, over!. 29-8-1853. 
2. Jacob Cornelis Wilhelmus van der Mijl, geb. 1-6-1854, agent levensverz., winkelier, winkelbe

diende (1884, 1886), bedienaar der begrafenissen, overl. 5-10-1918, tr. Dordrecht 23-4-1879 
Maasje Smits, geb. Dordrecht 6-4-1856, overl. Rotterdam 18-6-1946, dr. van Johannes 
Smits en Pieternella Grobben. 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. 
3. Adriana Hendrika van der Mijl, geb. 15-2-1856, over 1. 10-6-1858. 
4. Carolus Lambertus van der Mijl, geb. Dordrecht 15-9-1857, 

timmerman, overl. Den Haag 3-2-1921, tr. Dordrecht 6-2-
1878 Johanna Margaretha Wempe, geb. Rijsbergen 15-10-
1856, dienstbode (1878), overl. Den Haag 12-2-1910, dr. van 
Johannes Wempe en GeerdienaJohanna van Nij natten. 

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren. 
Op 25 juli 1880 heeft Carolus zich (officieel) vanuit Dordrecht 

in Den Haag gevestigd.'' In het bevolkingsregister van Dordrecht 
wordt gemeld dat Carolus op 24 februari 1880 naar Den Haag is 
verhuisd. Beide bevolkingsregisters melden de komst van vader 
Karel van der Mijl in het gezin in Den Haag op 12 mei 1888. ~ Geerdiena van Nij natten stamt af van Wijnand van Eynatten. 
Deze Wijnand was Commandeur van de Duitse Orde te Gemert. Familiewapen Van Eynatten 
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De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als 
doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Als Comandeur van de Orde mocht 
Wijnand dus niet trouwen. Dat belette hem echter niet om samem met Cathelijn Valckx een vijftal 
kinderen te krijgen. Natuurlijk waren dit bastaarden en hadden zij geen rechten meer op de ade
lijke afstamming. '4 

5. Adriana Elisabeth van der Mijl, geb. 23-7-1859, overl.14-11-1860. 
6. Hendricus Dominicus van der Mijl, geb. 4-8-1860, over 1. 4-8-1860. 
7. AdrianusJohannesvan der Mijl, geb. 8-10-1861, overl.12-1-1862. 

8. Johanna Carolina van der Mijl, geb. 22-10-1862, over 1. 28-12-1863. 
9. Johanna Marta van der Mijl, geb. 1-1-1864, overl. Rotterdam 25-9-1893, tr. Dordrecht 

12-4-1888 Arie van Gent, geb. Zwijndrecht 9-4-1863, overl. Rotterdam 15-6-1889, zn. van 

David van Gent en Adriana van Brugge. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. AdrianusAnthonius van der Mijl, geb. 8-2-1865, over 1. 1-9-1865. 
11. Lambertus van der Mijl, geb. 20-9-1866, over 1. 7-1-1867. 
12. Adrianus van der Mijl, geb. 20-9-1866 (tien minuten na zijn broertje Lambertus), over 1. 18-2-

1867. 

13. Cornelia van der Mijl, geb. 20-12-1867, over 1. Rotterdam 20-10-1910, tr. Rotterdam 21-1-1894 
Cornelis Pieter de Jong, geb. Ridderkerk 14-02-1867, zn. van Pieter de Jong en Jenneke de 
Vos. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 

14. Adrianus Lambertus van der Mijl, geb. 1-6-1870, over 1. 28-9-1871. 

Noten 
1. J.P. Noppen, 'Families Van der Mijl (stammen of takken)', in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 346-358. 
2. G. D.J. Schotel, Het geslacht Van der Myle,Aantekeningen, Dordrecht 1858, pag. 37. 
3. Register waarin de overledenen, die de aanspraken van de Weeskamerop een erfenis hebben uitge

sloten, zijn ingeschreven. 
4. Stadsarchief Dordrecht, tegenwoordig Erfgoedcentrum DiEP (= SAD), arch.nr.10, inv.nr. 109, Do

denregister weeskamer 1694-1700. 
5. Doden boek en begraafboek: register waarin overledenen zijn in geschreven. Het verschil tussen de 

twee is dat doden boeken worden bijgehouden door dominee of pastoor, die daarmee aantekening 
houdt van zijn kerkleden, terwijl begraafboeken door grafdelvers worden bijgehouden met ver
melding van de kosten van de ter aarde bestelling. 

6. Een 'kind onder de arm' wil zeggen dat het niet met een baar naar het graf wordt gedragen. 
7. De Nadort was een stuk grond aan de rivier kant in de heerlijkheid De Mijl, Nadort en Krabbe, niet 

ver van het Krabbe-eiland gelegen, bij het begin van de 's-Gravendeelsche dijk. Nu ligt het gebied 
naast de Zwijndrechtse brug. 

8. SAD, arch.nr. 405, inv.nr. 2, ORA De Mij l e.a., pag. 22v. 
9. SAD, arch.nr. 405, inv.nr. 2, ORADe Mij l e.a., pag. 74v/75. 

10. SAD, arch.nr. 16, inv.nr. 690, Boek van de nombers der vischstallen binnen Dordrecht en de namen 
dcc genen die de sclvr sijn bcsittende: ' t stal 110.15: den 19 sept is desen stal vecheerwaect op den 

naam van Jan van de Mijl. 
11. SAD, arch.nr. 16, inv.nr. 692, Opgave gildebroeders Charter anno 1720: Jan van der Mijl 1730 -1755 

x. 
12. SAD, arch.nr. 18, inv.nr. 239, pag. 63. 
13. Gemeentearchief Den Haag, Bev. Reg. Den Haag 1895-1913, boeknr.151, pag. 80. 
14. Zie ook:http://www.parenteel.nl/eijnatten/index.html. 
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Top Naeff (1878-1953) 

Top Naeff werd in 1878 aan de Nieuwe 
Haven in Dordrecht geboren. Bij de doop 
in de Grote Kerk ontving ze de naam An
thonetta, maar haar grootmoeder noemde 
haar Top. Haar vader vond dat een 'hon
dennaam' . Anthonetta ging deze naam als 
schrijversnaam gebruiken. Op zestienja
rige leeftijd schreef Top Naeff, onder het 
pseudoniem Toppy haar eerste novelle, die 
twee jaar later in Elsevier's geïllustreerd 
Maandschrift verscheen en getiteld was: 't 
Was beter zo. Van 1937 tot 1940 zou zij redac
trice van dit tijdschrift zijn. 

TopNaejJ, 
School-idyllen, 

TopNaejJ, 
Letje, 1924 

Dordrecht, Nieuwe Haven 38, gevelsteen 

eerste uitgave in 1900 

In 1900 publiceerde ze haar bekendste boek School
idyllen. Ondanks het tragische einde is het een humo
ristisch meisjesboek waarmee zij haar naam onmid
dellijk vestigde en waarvan het succes haar verdere 
leven vergezelde. 

In 1948 werd zij benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau en tot Officier in de Kroonorde 
van België; in 1952 benoemde de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde haar tot erelid. In de gevel 
van haar geboortehuis aan de Nieuwe Haven 38 in 
Dordrecht werd in 1960 een gedenkteken onthuld. 

Over de dood van haar vader, Johan Reinhard Naeff 
(1843-1897) verscheen in het Utrechts Nieuwsblad van 
16 oktober 1897 een bericht: 'Wij maakten nog geen mel
ding van het ongeval dat de Dordrecht aan den majoor
commandant van het corps pontonniers, den heer J.R. 
Naeff is overgekomen. Aan den Krommedijk ter hoogte 
van de bloemkweekerij van de firma G.L. Weekhout 
ging het paard uit de manege, dat de majoor bereed, 
aan het steigeren, volgens den een door het blaffen van 
een hond, volgens den ander door een andere, niet be
kende oorzaak. Hoe dit zij, het dier steigerde herhaalde 
111.alen, waardoor majoor Naeff van het paard stortte 
en noodlottigerwijze met den voet in den stijgbeugel 
bleef hangen, waardoor hij door het vurige dier, dat 
aan 't hollen ging, een pas of wat werd meegesleurd. Bij 

JohanReinhardNaeff (1s43_1897) den afrit bleef de majoor bewusteloos liggen, door de 
voor en achterbeen en van het paard vreeselijk aan hoofd 
en borst gekneusd, zoodat het bloed hem uit mond en hoofd gudste. De heer J. Bodes, firmant van de firma G.L. Weekhout die van het ongeluk getuige was geweest, droeg den verwonden hoofdofficier met behulp van eenige werklie-
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den in het woonhuis, waarna onmiddellijk gete
lephoneerd werd naar het militair hospitaal om 
geneeskundige hulp. Des avonds blies de heer 
Naeff den laatsten adem uit. Geheel Dordrecht is 
onder den indruk van dit treurig sterfgeval.' 

Willem Paschen (kwartier nummer 22) schreef: 
Verdediging van Willem Paschen Gtz. Drost van Breede
voort, tegen Cornelis van der AA, schrijver der geschiede
nis van den jongst geëindigden oorlog, Deventer (Ger
rit Brouwer) 1807. 

Weinberg beschrijft enkele persoonlijke herin
neringen aan Top N aeff.1 

Noot 
1. H.W. Weinberg, 'Herinneringen Top Naeff, in: 

Kwartaal & Teken van Dordrecht 1 (1975 ), nummer 4, 
pag.14. 

Ongelull C. Dordrecht. 
Wij lUOkle11 oog 1(0811 moldlue ... bel OlllfO• 

tal dat do Dordrecht HD deo majoor-oomwao· 
da11t na hel corpa po11toonlere, dea beer J. R. 
N•e« i, o'8rkomeu. Au deo Krommondijk ter 
boo,zto HD do blonikwootorij •111 de firma G. 
L. Weellboat rloir be& paard uit de mauêgo, dd 
de majoor bereed, aan het atoiirereu, volgeD& deD 
een door liet blalTea HD eea bood, rolgeoe 4eu 
1Dder door eeD udere, alet bekeado oor11u. 

Boe dit 1ij , het dier st•i11tlde berhulde 
mllea, waardoor majoor Naeff na ~et paard 
1tor1te eu aoodlolllgerwijse mei deo voel ia deD 
alij1tbe11eel bleef baaaea, waardeor bij door hn •uig• dier, dat HD ' t bollen glog een pu of 
wat werd mee11:nlenrd. Bij do11 ahit bleef do 
majoor bewaeteloot lhi:11:eo, aoor de •oor •• achter• 
boeDea nD het paard vroeRdük UD boufd on 
bom 11eka1aed, 1001lat liet bloe4 bem Dil mo11cl 
ID hoofd 1ud1te. 

De beer J. Bode,, firmant tal cte firma O.L. 
Weekboat, clie tau bet ongeluk getui~a \VU ir•· 
wcnt, droer deo verwon••a bp0fdoffic!~z met 
bebalp nn eeei110 werkliedoo ia he, wooubuis, 
waarna_ oamlddellijk gelelephouerd werd nau 
bet militair bo■pitHl OID geo,urudlge bolp. 

Des a,ood1 bllet de beer Nael: den l"llten 
a4em ult. Oob6el Dorduobt i, 014u den illdrllk 
na dit uearig etorfgeral, 

Utrechts Nieuwsblad 16 oktober 1897 

Voorbeelden van literatuur bij enkele vermelde geslachten 
- De J ong(h ): http://www.hoffman.nl/ genealogie/ deiongh/Genealogie%20De%20Iongh.h tm. 
- Nanne Paschen: van der Zijpp, (1959 ). 'Paschen (Paaschen, Paessen) family.' GlobalAnabaptist 

Mennonite Encyclopedia Online. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (http:// 
www.gameo.org/encyclopedia/contents/P3773.html); Nieuw Nederlandsch Biographisch Woor
denboek, deel 5, pag. 453. 

- Vriesendorp: Nederland' s Patriciaat 25 ( 1939 ), pag. 328-330. 
- Van Wageningen: http://d-compu.dyndns.org/genbook/blokland/deeh-17.htm. 

Dordrecht, Kalkhaven,Joto 1875 

Gens Nostra 64 (2009) 301 



JOHAN(NES)/ 
HANS 

JACOB(US} 
NAEFF/NÄF/ 

NEEF 

,, 
ANNASOPHIA 
NEUKEETER/ 
NEUKATEN/ 

NEUKATERS/ 
NEEKUIJTERS 
dr. van Reinhard 

sergeant in het Neukeeteren 
regimentZwit- Elisabeth 

serse gardes, Rosendahl 
onder de com-

JAN 
GERRITSE(N) 

,, 
GEESKE(N} 
KLAASSEN 

pagnie van den tapper, molenaar 
luitenant-kolonel 

Hess 

verm.geb. 
Hausen 

(kanton Zürich, 
Zw.) 

geb. Land van 
Kleef(D} 

23-3-1755 ca. 1746 
overl. Velp 25- overl. Velp 

2-1843 10-4-1830 
otr./ tt. 's-Gravenhage/9-3/8-8-1794 

JOHAN/JAN REINHARD 
NAAF/NAEFF 

logementhouder te Velp 

ged. 's-G ra venhage (Grote 
Kerk) 29-2-1784 

(gewettigd bij huwelijk) 
over!. Arnhem 28-12-1843 

j.d. van de 
Klingel beek 

j.m. van (gem. Arnhem) 
Oosterbeek overl. /begr. 

overl. Oosterbeek Oosterbeek 
30-9-1816 9/13-7-1789 

tr. Arnhem 12-5-1768 

JOHANNA(ANNEKEN) 
GERRITSEN 

ged. Arnhem 9-2-1775 
over!. Arnhem 24-1-1844 

tr. Oosterbeek 3-1-1808 

JAN NAEFF/NAAF 

leerlooier 

geb./ged. Arnhem 30-12-1810 
overl. Arnhem 12-9-1853 

,, 

9 

4 

HARMEN 
JANSZ 

REERINK 

zn. van Jan 
Rerink en Mech-

teld (Megrelr) 
Smids (Smits) 

looier, patriot 

geb./ged. Lochem 
22-2/21-8-1740 
overl. Lochem 

24-9-1815 

GERRITJEN 
BRETHOUWER 

dr. van GarritJan 
Brethouwer(s) en 

Gueltjen 
Re(e)rink 

wrs.Aalten 
5-2-1748 

overl. Zutphen 
2-5-1831 

otr./ tr. Lochem u-u/4-12-1768 

GERRIT 
REERINK 

looier 

geb./ged. Lochem 
12/13-4-1791 

over!. Lochem 5-4-1844 

10 

WILLEM 
GERRITZOON 

PASCHEN 

zn. van Gerrit 
Paschen en 

Geertruid Hofkes 

koopman, drost 
van Bredevoort, 

vrederechter 
van het kanton 
Winterswijk, 

wethouder ald. 

JUDI' 
HOH 

dr. van Jan 
enMariat, 

geb. Enschede geb. Win te 
1762 10-lO-li 

overl. Winterswijk overl. Wint< 
19-1-1839 9-12-18 

tr. Winterswijk 22-8-1781 

SUSANNA DOROTH 
PASCHEN 

geb. Winterswijk 2-7-1: 
over!. Lochem 29-2-18 

tr. Winterswijk 18-4-1817 

GERRITJE REERINK 

geb. Lochem 1-2-1818 
overl. Lochem 26-1-1888 

tr. Lochem 18-4-1842 

JOHAN REINHARD NAEFF 

majoor, commandant van het korps Pontonniers te Dordrecht, OON 
geb. Arnhem 29-9-1843, over 1. Dordrecht 13-10-1897 

~i.\ 

t:-/ 

~t1~ 

302 

tr. Dordrec] 

ANTHONETT, 
geb. Dordrecht 24-3-1878, letterkundige, ereburgé 

tr. Dordrecht 23-11-1904 Dr. Huibert Willem van Rhijr 
over 1. Dordrecht 2-12-1956, zn. van Adriaan J oha 

Samengesteld do 
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.. ,, ,, 
" " ,, JO ,, 

>RNELIS ADRIANA JACOB VAN MARIA VAN JACOBUS WILHELMINA NICOLAAS ANTOINETTE 
!SENDORP CORNELIA WAGENINGEN DE(R} LINDEN DE REUS VANGENNEP ROODENBURG DEJONGH 

VANDERKAA 

van Jacob dr. van Johannes zn. van Jacob van dr. van Florus van zn. vanJakocus dr. van Johan zn. van Leendert dr. van Hendrik 
sendorpen 
rhonia van 
ombroek 

>man, reder, 
nantJacob 
:sendorpen 
Zoonen 

van derKaaen 
Johanna 
Kouwens 

Wageningen en der Linden en 
An na Cornelia de AgathaduBois 

Bruijn (Dubois) 

koopman 

ged. Dordrecht 
. Dordrecht ged. Dordrecht ged. Dordrecht 26-2-1775 
2-5-1779 31-1-1779 11-u-1772 begr. Dordrecht 

de Reus en van Gennep en Ro(o)denburg deJong(h)en 
Johanna van Anna Christina en Elisabeth van Cornelia 

Rijswijk Nierhoff Groeneveld Kouwens 

schoolmeester woont Maasdriel koopman, lid van 
te Driel (1810) de gemeenteraad 

ged. Dordrecht ged. Dordrecht 
5-9-1761 21-7-1769 

1. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht (Grote kerk) 
7-7-1835 7-4-1843 8-7-1837 17-9-1808 

>tr./ tr. Dordrecht 1/18-3-1799 otr./ tr. Dordrecht 13/27-7-1799 

ged. Moerkapelle 
26-5-1770 

overl.Driel 
1-7-1810 

ged. Dordrecht 
22-2-1765 

over!. Dord recht 
11-5-1847 

otr./tr. Driel 23-9/16-10-1795 
(aan huis) 

over!. Dordrecht over!. Dordrecht 
7-11-1831 25-7-1836 

otr./ tr. Dordrecht 9/24-5-1789 

13 

JACOBSTAETS 
JOHANNES 

VRIESENDORP 
>0pman en commissio
air, mede-oprichter fa. 
lekker en Vriesendorp 

ANNECORNELIE 
VAN WAGENINGEN 

MR.JACOBUS 
JOHANNIS DE REUS 

ELIZABETH MARIA 
ROODENBURG/ 
RODENBURGH 

schout en burgemeester 
van Ridderkerk (1822-1837), 

notaris ald. 

i. Dordrecht 28-10-1800 geb. Dordrecht 27-7-1800 
er!. Dordrecht 7-9-1863 over!. Dordrecht 21-8-1857 

tr. Dordrecht 14-4-1824 

geb./ged. Driel 5/10-11-1799 ged. Dordrecht 23-10-1800 
over!. Dordrecht 4-4-1846 over!. Dordrecht 9-12-1875 

tr. Dordrecht 9-4-1823 

CORNEILLE VRIESENDORP ANTHONETTA DE REUS 

commissionair, 
lid fa. Dekker en Vriesendorp 

geb. Dordrecht 26-1-1825 geb. Ridderkerk 13-10-1825 
overl. Dordrecht 18-4-1898 overl. Dordrecht 22-12-1893 

tr. Dordrecht 11-6-1851 

ANNA CORNELIA VRIESENDORP 

tr. (2) Dordrecht 6-3-1913 Nicolaas Jan Erzeij 
geb. Dordrecht 7-3-1856, over 1. Dordrecht 5-4-1943 

TOP)NAEFF 
an Dordrecht (1953), overl. Dordrecht 22-4-1953, 
eb. Zutphen 12-4-1875, geneesheer te Dordrecht, 
an Rhijn en Sophia MarthaAugusta Meijer 
ie Jan Stasse m.m. v. Erica van Dooremalen, Gerard van Heeswijk, Yvette Hoi tink en Peter van der Lee 
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Dordrecht, Gezicht op Hooikade, Mazelaarspoort en Vuilpoort, begin 18' eeuw, door A. Rademaker 
(1675-1735), prentbriefkaart (herdruk), collectie L. van Duuren te Zoetermeer 

DeMijl 

De Mijl was een buurtschap aan de zuid westzijde van Dordrecht. Het had geen eigen 
kerk en behoorde kerkelijk bij Dordrecht. In 1811 en van 1818 tot en met april 1857 
vormde De Mijl een zelfstandige gemeente, genaamd 'De Mijl, Krabbe en Nadort', of 
kortweg 'De Mijl c.a.' [= cum annexis]. Deze gemeente bestond uit twee gedeelten: een 
gedeelte ten oosten van de Dordtse Kil, dat wil zeggen op het Eiland van Dordrecht 
(onder andere De Mijl en de Krabbepolder), en een westelijk gedeelte in de Hoekse 
Waard, ten noorden van 's-Gravendeel (onder meer de Mijlpolder). Van 1812 tot en 
met 1817 maakte De Mijl c.a. deel uit van de gemeente Dubbeldam. In 1846 telde de ge
meente één tras-, vier houtzaag- en negen oliemolens. Per 1 mei 1857 is de gemeente De 
Mijl c.a. opgedeeld: het westelijke deel werd bij de gemeente 's-Gravendeel gevoegd, 
en het oostelijke deel samen met de gemeente Wieldrecht-en-Louisapolder (wederom) 
bij de gemeente Dubbeldam (Wet d.d. 27 december 1856; Staatsblad 28 december 1856, 
nr.148).* Het dorp De Mijl is per 1 januari 1903 bij de gemeente Dordrecht gevoegd, de 
rest van de gemeente Dubbeldam per 1 januari 1971. De buurtschap De Mijl omvatte de huidige Glazenstraat (tot 1903: Zuidendijk) en directe omgeving. Door de vestiging 
van een industrieterrein en de aanleg van een aantal grote wegen (onder andere de 
Mijl weg en de E19) is er van het plaatsje weinig meer over. Alleen de Mijlse haven, vlak
bij de Drechttunnel, is nog goed herkenbaar. 

• Elsevier alfabetischeplaatsnamengids van Nederland, 's-Gravenhage 2008, 24'" druk, vermeldt nog steeds ten onrechte dat de Mijl c.a. opgeheven zou zijn in 1856, maar akten van de Burgerlijke Stand van deze gemeente lopen tot en met april 1857. 
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