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Versterking van het afdelingsbestuur. 

In de eerste plaats wil ik de leden van onze afdeling Amsterdam e.o. 
bedanken voor het feit dat zij stilzwijgend hebben ingestemd met het 
benoemen van de heer F.J.M. Garnier als bestuurslid. 

Enkele leden waren zelfs zo vriendelijk om per email hun instemming te 
betuigen. 

De afdelingsleden bedank ik in deze vriendelijk voor het laten 
functioneren van ons democratisch bestel. 

Een hartelijk welkom voor Frank Garnier 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we 
hem al aan u voorgesteld. 
Voor de goede orde laten we u 
nogmaals een foto van ons kersverse 
bestuurslid zien, zodat u hem te zijner 
tijd op onze verenigingsbijeenkomsten 
c.q. vergaderingen kunt herkennen. 
Wij hopen dat de heer Garnier zich 
spoedig in zijn nieuwe functie binnen 
ons bestuur thuis mag voelen en zijn 
functie als stimulerend en zinvol zal 
ervaren.  
Wij wensen hem een boeiende tijd toe 
binnen ons bestuur. 
Namens het bestuur K.E. Mensink 

De geluiden van de stad 
Naast geschreven, vaak ook geïllustreerde, publicaties zijn podcasts 
en vlogs (video’s) geaccepteerde manieren geworden waarop 
genealogen hun verhalen vertellen. 
Mocht u ook plannen in die richting hebben, dan zijn geluidsarchieven 
handig gereedschap. Want: hoe klinkt de stad? Een trambel, de klok-
ken van de Westertoren, een vertrekkende pont of de geluiden van 
Artis. Bijna iedereen die ze hoort, Amsterdammers zeker zullen ze 
herkennen.  
 



4  Amstelland #122, mei 2021  

 

MAPSTER is een Poolse non-profit online collectie 

gedigitaliseerde kaarten. Het biedt scans van 

historische kaarten en stadsplannen uit Polen en 

Centraal- en Oost-Europa waaronder: 
- Ordnance-overzichts-
bladen 1:25.000 tot 
1:300.000 van de regio 
Gdansk en Pommeren in 
het project 
mapy.eksploracja.pl 
(Kazimierz Niecikowski) 

- Ordnance survey kaarten 
1:10,000 tot 1:500,000 uit 
de archieven van het 
Militair Geografisch Insti-
tuut 1919-1939 

- Ordnance survey sheets 
1:25,000 van West-Polen 
in het mapy.amzp.pl 
project (Jacek Biesiadka 
en Tomasz Gołębiewski). 

Handige overzichtskaarten helpen u bij de selectie van een kaart uit 
deze uitgebreide topografische kaartencollecties.  

Uit in Amsterdam is een plek waar u op geluidsideeën kunt komen. U 
vindt daar onder meer korte geluidsfragmenten typerend voor de stad 
Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, - West Jordaan, -Oost, -Noord, en 
-Centrum.                             https://soundcloud.com/uit-in-amsterdam 

Overigens: maakt u een vlog? Vergeet dan niet deze ook toegankelijk 
te maken met een goede transcriptie. Doven en slechthorenden 
willen immers ook graag weten wat u te zeggen heeft. 

https://soundcloud.com/uit-in-amsterdam
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Naast de Ordnance Survey bladen worden ook andere kaarten, afbee-
ldingen en stadsplannen uit particuliere collecties, openbare archieven 
en bibliotheken aangeboden. Er zijn dus veel kaarten uit andere 
Europese landen en uit Amerikaanse bronnen voor West-Europa, 
Rusland, de Baltische Staten, Tsjechië, de Balkan, Oostenrijk-Hongarije. 

De kaarten zijn beschikbaar in hoge resolutie (tot 600 dpi). Bij het 
zoeken naar een plaats worden alle kaarten getoond waarop de plaats 
kan worden gevonden. 
Alle projecten worden gerund door vrijwilligers. Daarnaast is er grote 
steun van de Geografische Instituten in Warschau en Poznan. 

MAPSTER ( http://igrek.amzp.pl/ ) is drietalig (Pools - Engels - Duits), de 
Poolse delen van de deelnemende websites vertaalt u gemakkelijk met 
behulp van https://www.deepl.com/translator of 
https://translate.google.nl/ . 

Repertorium van Sorbische / Wendische 

plaatsnamen in Brandenburg bijgewerkt 
Een gratis PDF van dit Zuidoostelijke deel van Brandenburg kunt u 
downloaden via 
https://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/Kleine_Reihe_30_web.pdf  

Mag je persoonsgegevens van een BN’er in je 

online stamboom stoppen? 
In zijn juridische blog Ius mentis (= potjeslatijn voor ‘het recht van de 
geest’) beantwoordt Arnoud Engelfried deze vraag van een lezer over 
deelnemers aan programma’s als bijvoorbeeld Verborgen Verleden.  
Arnouds ‘(…) Ik denk dat je zijn gegevens (…) mag publiceren ook al 
leeft hij nog. Maar let wel: specifiek omdat deze persoon aan een 
genealogieprogramma meedoet én al enige bekendheid geniet.’ 
Dit antwoord lokt een flink aantal interessante reacties uit. Bijvoorbeeld 
van Yvette Hoitink ‘Genealogische programma’s schermen automatisch 
de gegevens van levende mensen af bij publicatie. Ik zou dit dus gerust 
voor eigen gebruik in mijn stamboom opnemen, maar bij publicatie wordt 
het dan afgeschermd door ‘levend’ of iets dergelijks.’ Lees het zelf: 

https://blog.iusmentis.com/2021/01/27/mag-je-persoonsgegevens-van-
een-bner-in-je-online-stamboom-stoppen/    

http://igrek.amzp.pl/
http://igrek.amzp.pl/
https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.nl/
https://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/Kleine_Reihe_30_web.pdf
https://blog.iusmentis.com/2021/01/27/mag-je-persoonsgegevens-van-een-bner-in-je-online-stamboom-stoppen/
https://blog.iusmentis.com/2021/01/27/mag-je-persoonsgegevens-van-een-bner-in-je-online-stamboom-stoppen/
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Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

RHCVV beheert de archieven van 
de gemeenten De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht, De Bilt en Weesp. 
Daarnaast beschikt het over een 

grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, 
verenigingen en kerken uit de hele streek. Op de studiezalen in 
Breukelen en Weesp kan iedereen deze archieven inzien en onderzoek 
doen. Daarnaast heeft het RHCVV een grote bibliotheek met boeken 
over de regio. Zie voor meer info: www.rhcvechtenvenen.nl . 

Ook goed om te weten: 
nadat Weesp in 2019 gefuseerd is met Amsterdam, gaan zij vanaf 
maart 2022 bestuurlijk samen. Omdat Weesp vanaf dat moment 
geen zelfstandige gemeente meer is, zal krachtens de Archiefwet 
1995 Amsterdam het beheer van het archief van Weesp uiterlijk in 
2024 overnemen. Het dan afgesloten archief valt daarna onder de 
verantwoordelijkheid van het Stadsarchief van Amsterdam.  

264.000 namen doopboeken toegankelijk gemaakt 

In één keer zijn onlangs 100.000-en 
namen toegevoegd aan de database met 
personen die voorkomen in de archieven 
van het Waterlands Archief. Hierdoor zijn 
58 van de 140 doopboeken uit de periode 
1602-1811 op naam doorzoekbaar 
gemaakt.  

Een bijzonder project dat in 2020 achter 
de schermen werd uitgevoerd, heeft 
ertoe geleid dat lang geleden 
vervaardigde klappers (= nadere 
toegangen) op de oude doopboeken, nu 
zijn gekoppeld aan de scans van die 
boeken. Hierdoor kunt u nu op 
www.waterlandsarchief.nl zoeken op 
naam, en doorklikken naar de scan van het doopboek waarin de 
doopinschrijving voorkomt en is het niet meer nodig om boek na boek 
vol (vaak moeilijk leesbare) handschriften door te ploeteren als u op 
zoek bent naar een voorouder uit de regio Waterland.  

http://www.rhcvechtenvenen.nl/
http://www.waterlandsarchief.nl/
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Lidmaatschap beëindigd: 
J. Dijkman, Weesp 
F. van Oostvoorn, Heemstede 
P. Beukema, Amsterdam 
H. Bergstra. Putte 
A. de Ruijter, Amsterdam 
F. Went, Zeist 
Mw. M. Meijs-Bitter, Hardenberg 
H. Tieman, Haarlem 
G. Voogd, Amsterdam 
H. Dupont, Amstelveen 
A. van Velzen, Amsterdam 
Mw. Y. Hop, Almere 
N. Rautenberg, Abcoude 
W. Truijens, Zaandam 
A.A. Landa, Dronten 
Mw. E. Zeijlemaker-Koenen, 

Weesp 
Mw. J. Meijer, Houten 

Dr G.L. van der Heijde, 
Muiderberg 

Mw. J. Demaret, Amstelveen 

Bijkomend lidmaatschap 
beëindigd: 

L. de Boorder, Amsterdam 

Naar andere afdeling: 
Mw. H. Bron, Strathroy, Canada 

Nieuw lidmaatschap: 
W.H. Dingemans, Amsterdam 

Overleden: 
W.H. Essen, Amsterdam 
J.W.J. Teunen, Aalsmeer 
A.C. Wiesemann, Amsterdam 
ZO 
Drs H.J.C. Ras, Amsterdam 
F.M. van der Dussen, 
Amsterdam 

 
N.B. Overzicht over langere periode dan gebruikelijk, 

namelijk vanaf 01-10-2020 
 

Tijdelijke afdelingswebsites 

In navolging van de afdelingen 
Groningen en Betuwe (resp. 
http://ngv-groningen.nl  en 
https://ngvafdbetuwe.nl ) heeft nu 
ook de NGV-afdeling Gooiland een 
eigen website live gezet. 
Deze site, www.ngv-gooiland.nl, is 

nadrukkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel waardoor de leden weer 
toegang hebben tot het afdelingsmateriaal. Zodra de landelijke NGV-
website weer over afdelingspagina's beschikt, verandert deze situatie. 
  

http://ngv-groningen.nl/
https://ngvafdbetuwe.nl/
http://www.ngv-gooiland.nl/
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In 1946 benoemde de synode van de Christian 

Reformed Church in Noord-Amerika (CRC) een 

Immigratiecommissie voor Canada. Deze commis-

sie moest informatie, begeleiding en geestelijke 

steun bieden aan Nederlandse emigranten die 

overwogen naar Canada te verhuizen. 

Dit programma werd gesponsord door zowel de 

Canadese en Nederlandse regeringen. 

De CRC was in 
het bijzonder 
geïnteresseerd in 
het bijstaan van 
die emigranten die 
afkomstig waren 
van de Gerefor-
meerde Kerken 
Nederland (GKN), 
een zuster-
gemeenschap van 
de CRC. 

Van de bijna 
150.000 emigran-
ten naar Canada 

na WO II, was ongeveer 13 procent lid van de GKN. 
Vanaf 1946 konden GKN-leden die van plan waren om naar Canada te 
verhuizen Canada wilden verhuizen, hun naam en familiegegevens 
sturen naar de Christelijke Emigratie Centrale, en later Het Algemeen 
Bureau, ookwel het Centraal Bureau van de GKN in Utrecht. 

De namen en gegevens werden overgebracht op getypte lijsten die naar 
het CRC-commissie in Canada gingen, met een kopie naar het hoofd-
kwartier van de Christian Reformed Church in Grand Rapids, Michigan. 
Dit comité, bestaande uit predikanten en leken (veldwerkers genoemd), 
probeerde sponsors, werk en huisvesting voor deze immigranten te 
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vinden. Vertegenwoordigers van het comité ontmoetten de immigranten 
bij aankomst op Pier 21 in Halifax met instructies, en begeleidden hen 
vaak ook naar hun eindbestemming in Canada. Ook een klein percen-
tage emigranten naar de Verenigde Staten werd geholpen 

Informatie over in totaal 9.703 emigrantengezinnen wordt nu bewaard in 
de Archieven van het Calvin College, Grand Rapids, Michigan en zijn op 
één lijst gezet.  

Hoewel de gegevens voor de gehele periode 1946-1963 zijn 
opgenomen, is er een groot hiaat in de lijsten voor de jaren 1955-1956. 
U kunt deze lijst uitsluitend voor persoonlijk gebruik als pdf downloaden: 
https://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Co
mmittee%20Report.pdf  

Het Utrechts Archief gaat weer open 

Rond de tijd dat deze Amstelland bij u op de 
mat valt in mei, hoopt Het Utrecht Archief de 
gehele digitale collectie digitale scans, foto’s en 
films weer digitaal beschikbaar te kunnen 
stellen. 
Waarom het archief het doelwit werd, is nog 
onduidelijk maar 
begin maart werden 
zo’n zeven miljoen 

gescande kopieën van de originele Utrechtse 
collectie door gijzelsoftware onbereikbaar. 
Nadat de kopieën op slot gegaan waren, werd 
namelijk geen losgeld gevraagd. Toch loopt de 
schade, los van de grootste schadepost: de niet verleende 
dienstverlening, waarschijnlijk in de 10.000-en euro’s. Denk bijvoorbeeld 
aan alle uren waarmee de medewerkers er nadien intern mee bezig zijn, 
de extra financiële kosten door het inhuren van expertise, en het 
aanpassen van de ICT. 

Wanneer het forensisch onderzoek naar deze hack afgerond wordt, is 
nog niet bekend. 

.  

https://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report.pdf
https://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report.pdf
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Net als in andere steden komt wie zich met 

huizenonderzoek in de binnenstad van Paramaribo 

bezighoudt voor de vraag te staan: welk huis 

wordt met dit wijknummer bedoeld? Daarvoor heb 

je een omnummering tabel nodig. En die is er nu, 

samengesteld door Henk Muntjewerff in Breda. 

Op de site https://www.concordansparamaribo.info/ vindt u de historie 
van de nummering van erven en huizen in het centrum van Paramaribo. 
Een stratenlijst geeft overzicht van alle historische straatnamen en hun 
oorsprong. Een verantwoording over de totstandkoming van deze 
concordans ontbreekt evenmin. Ook wordt het hoe en waarom van de 
huurwaarde registers uit de doeken gedaan en is uit die registers een 
overzicht van alle huis en erf eigenaren van Paramaribo samengesteld: 
Wijk 1782, 1807-1816, Oude Wijk 1817-1832 en Nieuwe Wijk 1832-
1837. 
Inmiddels is ook een begin gemaakt met een overzicht van transport-
akten van huizen en erven. Verder heeft de samensteller enkele door 
hem  vervaardigde huizendossiers als extra toegevoegd. De bronnen 
geven een overzicht per categorie en waar mogelijk een directe link naar 
de scans. Onder kaartbeeld vindt u weblinks naar historische en actuele 
plattegronden van het centrum van Paramaribo.  

https://www.concordansparamaribo.info/
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De eerste helft                                M. Vulsma-Kappers  

Voor het samenstellen t.b.v. Amstelland van kwar-

tierstaten van overleden - in Amsterdam geboren - 

bekende Nederlanders maak ik nagenoeg alleen 

gebruik van de eenvoudige versie van WieWasWie 

(WWW; met zoveel mogelijk gebruik van scans) en 

de scans van de originele bronnen via de websites 

van archieven (bijv. Amsterdam (SAA), Utrecht 

(HUA), Leiden). 

Ik raadpleeg geen fora of particuliere websites, al zijn families of 
kwartieren daar of elders mogelijk vele malen gepubliceerd. Er moet 
toch altijd controle plaatsvinden … dan kan ik het net zo goed direct zelf 
opzoeken. Leuk speurwerk, goede oefening, mijn eigen conclusies en 
het geeft steeds meer ervaring in allerlei plaatsen waar ik voor eigen 
onderzoek nog niet geweest ben.  

In tegenstelling tot het SAA kan ik bij WWW geen gebruik maken van 
sterretjes ter vervanging van variabele naamonderdelen. Ik moet dus 
steeds bedenken hoe vroeger een naam uitgesproken en/of gespeld kan 
zijn en met welke variaties. Via de partner, een aangetrouwde relatie of 
andere omweg kom ik soms op spellingen, die mij dan de reactie 
ontlokken ‘ach, waarom heb ik dat niet zelf bedacht’ of ‘daar zou ik nooit 
opkomen’.  

Bekend zijn de dubbele klinkers (aa, ee, ij, oo, uu of combinaties 
daarvan) en medeklinkers (zoals ff, ll, ss, ck). Maar we worden ook wel 
verrast door klankwisselingen. Bijvoorbeeld kw. 95 en haar familie: 
Krappijn, Crepyn, Crippijn. In de WWW-klapper luistert het nauw om 
resultaat te krijgen of Gerretje wordt ingetikt of Gerritje, Jillis of Jilles, 
Mijnlief of Mijnlieff.   

Sommige gegevens konden alleen via een bepaalde spellingsvariant 
gevonden worden. Dat is de reden, dat ik in deze kwartierstaat die vele 
variaties heb opgenomen. 
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Niet alleen op verschillen in schrijfwijzen moeten we alert zijn, ook op 
wisselende namen. Een speciaal geval van het voeren van verschillende 
namen door één persoon wil ik hier wat aandacht geven. Het betreft een 
tweede huwelijk van het hiervoor genoemde kwartier 95, Apollonia 
Krappijn. Op zoek naar haar overlijdensdatum vond ik de akte: over-
leden Rotterdam 25 december 1847, met de juiste ouders en leeftijd, 
echter niet als weduwe van Adrianus Mijnlief (1769-1817), maar als 
vrouw van Steven Lans. Hoe zat dat? Dus op zoek naar dit voor mij nog 
onbekende huwelijk.  

Toen Steven en Apollonia in april 1831 in ondertrouw wilden gaan, 
moesten ze extracten overleggen van hun geboorte/doop-inschrijvingen, 
overlijdensaktes van eerdere partners en ouders, bewijs van 
onvermogen. De bevolkingsadministratie was inmiddels wat beter op 
orde dan aan het begin van de negentiende eeuw. Steven bleek 
geregistreerd onder verschillende namen. De Vrederechter moest er aan 
te pas komen om de ware naam te ontdekken en vast te stellen. Steven, 
een schippersknecht en weduwnaar, verklaarde gedoopt te zijn te 
Rotterdam in de Lutherse kerk op 7 oktober 1772 als zoon van Steven 
Winterkamp en Margrita Lans. Zijn moeder had die vadersnaam 
opgegeven, maar er niet bij verteld, dat zij toen weduwe was van Jan 
Helderman. Zij meende verloofd te zijn met Steven Winterkamp, maar 
die was al gehuwd. Moeder Margrita zou hertrouwd zijn met Isaack van 
Zuijlen, bijgevolg noemde Steven zich naar de ‘wettige’ man van zijn 
moeder. Steven trouwde met Johanna de Winter, die in haar 
overlijdensakte werd ingeschreven als huisvrouw van Steven 
Helderman. Voorts diende verklaard te worden, dat Grietje Lans, 
begraven op 12 oktober 1802 (evenwel als weduwe Jan Helderman), 
dezelfde was als de Margrita 
van de doopakte. Vier 
getuigen konden het alle-
maal beamen. De Vrede-
rechter bepaalde, dat de 
bruidegom Steven Lans 
heette. Ook Apollonia 
Krappijn moest eraan 
geloven; volgens haar 
doopinschrijving heette ze 
Pleuntje Crepijn.  
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Generatie I 
1. Eddy Laurens Pieters Graafland, 
geb. Amsterdam 15-1-1934, overl. 
Barendrecht 28-4-2020; voetballer, 
doelman (Ajax), debuteerde in 1957 in 
de interland tegen België, speelde 47 
interlands; vertegenwoordiger; maart 
1959 uitgeschreven naar Barendrecht, 
tr. Amsterdam 17-5-1957 Theodora 
Driessen.  

Wikipedia geeft als voornamen 
Eduard Laurens. Op zijn archiefkaart 
staat echter Eddy Laurens, evenals 
op de kaart van zijn vader. Wat in de 
geboorteakte staat, is bepalend. In 
het SAA zijn de geboorteaktes echter 
maar toegankelijk t/m 1912. 

 

Generatie II 
2. Johannes Hendricus Pieters Graafland, geb. Amsterdam 15-7-

1906; volgde avondlessen boekhouden en Duits, kantoorbediende 
bouwmaterialen b/d correspondentie (in: Militieregister, keuring 22-
4-1925; geschikt); handelsvertegenwoordiger, tr. Amsterdam 12-9-
1928 (gesch. 15-2-1937; weer hertr. 12-4-1939)  

3. Grietje Hofman, geb. Uithoorn 26-12-1907, 1941 won. 
Postjeskade, Amsterdam.  

 Hun overlijdens komen t/m 1970 niet voor in de Amsterdamse 
klappers. 
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Generatie III  
4. Johannes Petrus Josephus Pieters Graafland, geb. Amsterdam 24-

5-1884, overl. Medemblik 12-2-1944, handelsreiziger, tr. 
Amsterdam 17-12-1908  

5. Johanna Geertruida Vowinkel, geb. Amsterdam 29-11-1887 [als 
‘de Wolff’; erkend bij huwelijk ouders], overl. ald. 16-10-1962; 30-9-
1938 te Amsterdam ingeschreven, komende uit Laren; op laatste 
adres (Postjeskade bij zoon) ingeschreven 4-11-1950.  

6. Jilles Hofman (ook: Jillis), geb. Kampen 2-2-1860, overl. Amster-
dam 26-6-1929 [deel S/SL =Sloten, nr. 280], kapitein (1890), 
schipper (1892), hofmeester (1906, 1907), winkelier (Uithoorn 
1912), werkman (ald. 1922), tr. Vinkeveen-Waverveen 5-10-1890  

7. Marretje Meijer, geb. Mijdrecht 24-6-1864, overl. Amsterdam 25-6-
1930.  

Jilles Hofman verklaarde op 22-3-1922 (het huwelijk van 
zoon Gerrit te Amsterdam) ‘niet te kunnen naam tekenen 
wegens een gebrek aan de rechter hand’. De huwelijksakte 
van dochter Grietje (1928 te Amsterdam) tekende hij wél, 
maar met moeite.  

Generatie IV  
8. Karel Josephus Johannes Pieters Graafland [naam soms 

geklapperd op Graafland; Pieters dan als voornaam in de akte], 
geb. Grave 24-8-1858, overl. Amsterdam 18-1-1927; werkman 
(1882), failliet 1905 (14/8 tot 15/10), kastelein (1906), zonder 
beroep (1908), tapper, broodbezorger (1914), tr. Amsterdam 21-6-
1882 (gesch.; vonnis 13-10-1905 op grond van overspel; 
ingeschreven 21-6-1906)  

9. Joanna Gezina Kerkenaar, geb. Amsterdam 20-8-1851, overl. ald. 
24-5-1937; 1908 won. Bussum, pensionhoudster ald. (1910, 1919).  

10. Petrus Gerrit (Maria) Vowinkel, geb. Amsterdam 7-3-1868, overl. 
Rotterdam 28-3-1937, behanger (1888), werkman (Haarlem 1896), 
typograaf (Utrecht 1900), handelsreiziger (1921, 1922, 1928); tr.  
(2) Rotterdam 28-6-1928 Cornelia Wagemaker, geb. 
Barsingerhorn 6-2-1873, overl. Rotterdam 25-3-1946, dr. van Jan 
Wagemaker, landbouwer en Antje Visser; tr. (1) Amsterdam 3-10-
1888 [met erkenning van Johanna Geertruida de Wolff (1887) als 
hun kind] 

11. Ingetje de Wolff, geb. Rotterdam 25-2-1863, overl. Amsterdam 5-
11-1924, dienstbode (1881-1882).  
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12. Hendrik Hofman, geb. Kampen 18-10-1835, overl. ald. 22-10-1906, 
schipper, scheepsloods (1903), schippersknecht (1906), tr. 
Kampen 3-2-1859  

13. Annegien Voerman (Annigje 1925), geb. Kampen 13-9-1833, 
overl. Zwolle 22-8-1925, dienstbode (1859).  

Hun domicilie was Kampen, maar het gezin woonde aan 
boord. Daar werd op 3-6-1866 een kind levenloos geboren 
en te Meppel overleed de twee maanden oude Hendrik op 
25-2-1876.  

14. Hendrik Meijer, geb. ‘s Graveland 17-5-1832, overl. Uithoorn 18-8-
1866, boerenknecht, arbeider (1863), werkman (1864, 1866), tr. 
Uithoorn 8-2-1863  

15. Grietje de Wit (ook: Gerritje), geb. Uithoorn 20-2-1843, overl. ald. 
24-9-1905, dienstbode (1867); tr. (2) Nieuwer-Amstel 30-10-1867 
Jan Horsman (Johannes Horstman), geb. Leimuiden 20-11-1838, 
overl. Mijdrecht 18-7-1874, werkman, zoon van Pieter Horsman, 
werkman en Antje Blijleven; tr. (3)  Uithoorn 27-2-1876 Huibert 
Johannes Adrianus Schouten, geb. Hillegersberg 24-5-1846, 
overl. Vinkeveen – Waverveen 27-3-1891, arbeider, landbouwer, 
timmerman, veehouder (1883); woonde o.a. te Uithoorn (1850), 
Andel, Genderen, Leerdam, Mijdrecht en weer Uithoorn; zoon van 
Dirk Schouten, korenmolenaar (te Nieuwveen, 1858; te Dordrecht 
1891) en Johanna Clasina Helena Knipscheer (Knipschaer). 

Generatie V  
16. Petrus Johannes Pieters Graafland, geb. Den Haag 29-11-1826, 

militair (soldaat eerste regiment infanterie), overl. Kampen 26-6-
1892 (was toen schoenmaker), tr. Grave 4-8-1858  

17. Elisabeth Wilhelmina Johanna (later: Jacoba) Weiss (Weis), geb. 
Bergen op Zoom 14-11-1830 (als Suurmond), overl. Kampen 5-
12-1898, wasvrouw; woonde (o.a.) te Amsterdam, Leeuwarden, 
Hoorn, Kampen (1882, 1890).  

Bij hun huwelijk in 1858 werden twee kinderen geëcht: 
Johan Pieters (geb. ‘Neuzen’ 28-7-1850 als zoon van 
Johanna Weis) en Maria Catharina (geb. Maastricht 21-1-
1856 als dochter van Elisabeth Wilhelmina Jacoba Weiss).  

18. Alexis Simon Kerkenaar, geb. Antwerpen 29-12-1811, overl. 
Amsterdam 27-5-1899 (in het OLVG), houtwerker en mobiel 
schutter (1837), sjouwer (1866), scheepstimmerman (1867), 
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smidsknecht (1873), werkman (1882), ketelmaker (1899), tr. 
Amsterdam 23-8-1837  

19. Joanna Maria Niehorster (Nierhorster), ged. Amsterdam (RK) 15-
9-1809, overl. ald. 28-2-1893.  

Alexis woonde sinds 1893 in bij het gezin van zijn dochter 
Maria Johanna, gehuwd met Jacob van Tongeren (tr. 
Amsterdam, 7-8-1867).  

20. Petrus Vowinkel, geb. Leiden 10-5-1837, overl. Amsterdam 28-8-
1901, winkelbediende (1855 in Militieregister), schoenmaker (1867, 
1900), werkman (1901), tr. Amsterdam 24-11-1867  

21. Cornelia Sligting, geb. Amsterdam 28-6-1840, overl. ald. 5-5-1891, 
ventster (1867). 

Petrus werd als veertienjarige een maand opgenomen in het 
Binnengasthuis, 24/6-24/7-1851. In het Militieregister staat, 
dat hij zichzelf heeft ingeschreven (1855); hij woonde bij zijn 
moeder op de Raamgracht; de vader overleden. In 1900 
werd hij in het Oudemannenhuis aan de Amstel verpleegd.  

22. Dirk Willem de Wolff, geb. Rotterdam 8-3-1831, overl. ald. 13-11-
1866, koopman (1858), tr. Rotterdam 3-11-1858  

23. Johanna Clasina Laffree, geb. Rotterdam 6-12-1837, overl. Utrecht 
17-12-1899; tr. (2) Rotterdam 29-7-1868 Christoffel Antonie 
Johannes Schoenmaker, geb. Amsterdam 24-10-1843, overl. ald. 
2-12-1886, zoon van Antonie Jacob Schoenmaker, 
behangersknecht en Mietje Steiner.   

24. Jillis Hofman (Jilles), geb. Zwolle 5-2-1804, overl. Kampen 30-5-
1894, schipper, tr. Kampen 7-3-1835  

25. Roelofje van Ommen, ged. Kampen 13-4-1806, overl. ald. 8-6-
1870, dienstbode.  

26. Gerrit Voerman, ged. Kampen 4-11-1809, overl. ald. 15-6-1879 (in 
het stadsziekenhuis), timmermansknecht (1832), timmerman 
(1833, 1879 ald.), rijks schatter te Deventer (1838, 1839), tr. 
Kampen 26-4-1832  

27. Janna Beerts van de Beek (later: Johanna van Beek; ook van der 
Beek), geb. Epe 25-10-1802, overl. Kampen 15-8-1869, 
dienstbode (1832).  

28. Hendrik Meijer, ged. Vreeland (geref.) 23-12-1792, overl. Huizen 
14-12-1857, landbouwer, tr. Ruwiel 6-5-1821 
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29. Johanna Geertruida Corver (Anna in 1863; Korver 1821), geb. ’t 
Hondert (Loenen) 30-4-1801, ged. Ter Aa (geref.) 10-5-1801, overl. 
Naarden 21-2-1862.  

30. Gerrit de Wit, geb. Hekendorp (ZH, bij Rotterdam) 8-3-1816, overl. 
Uithoorn 12-3-1903, kuiper, tr. Bodegraven 28-1-1842  

31. Marretje van Baarsel (van Baarselen, van Bazel), geb. 
Bodegraven 25-8-1817, overl. Uithoorn 15-1-1855. 

Generatie VI  
32. Gerardus Peters (1824: Gerhardus Pieters Graafland), geb. 

Rotterdam 23-5-1793, overl. Amsterdam 5-7-1855, 
strohoedenmaker (1818, 1824), rijksambtenaar, commies Entrepôt, 
ambtenaar (1855); tr. (2) Amsterdam 8-4-1840 (met erkenning van 
een kind) Elisabeth Cornelia Hebert, geb. ald. 4-6-1817, overl. ald. 
30-3-1854, dr. van Johannes Hebert, kantoorbediende en Louisa 
Juliana Denser (ook: Dinser, Dentzer); tr. (1) Amsterdam 8-7-
1818  

33. Elisabeth Woudenberg, ged. Woerden (geref.) 1-4-1793 
(Eliesabet), overl. Amsterdam 28-7-1835, ‘winkeldochter’ (1818).  

 

Het overlijden van Elisabeth werd aangegeven door haar 
man, Gerardus Pieters Graafland. In de marge werd later 
genoteerd: ‘Ingevolge Magtiging van de Arrondissements 
Regtbank alhier in dato 9 Maart l.l. worden in de 
nevenstaande acte de namen Pieters Graafland 
doorgehaald en daarvoor in plaats gesteld de naam Peters. 
Zie bijvoegsel f: 20v; Amst. 1 april 1800 veertig.’ 

Redactie: Op de website www.adelinnederland.nl staat in 
een bijdrage, dat Gerardus Peters zich noemde naar zijn 
stiefvader Cornelis Jan Louis Graafland (1776-1803). Deze 
huwde Rotterdam 8-8-1802 Johanna Elisabeth Scheffers. 

34. Jacob Weiss, geb. Hundweil (Zwitsl.) 19-4-1797, overl. Grave 1-1-
1867, militair (gepensioneerd 1844), wever, tr. Grave 15-9-1844 

35. Jo(h)anna Gertrudis Soermont (Johanna Geertruij in Bev. Reg. 
1810-1815; Soermondt; in de overl.akte van kw. 17 ‘Anna 
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Zuurkool’ genoemd), geb./ged. Grave (RK) 21/22-3-1799, overl. 
ald. 26-4-1866, wasvrouw, arbeidster.  

Bij hun huwelijk (kennelijk mogelijk geworden door de 
pensionering) erkenden zij vijf kinderen: Hendrik Suurmont 
(geb. Arnhem 2-12-1819), Johannes Abraham Soermond 
(geb. Grave 12-7-1823), Elisabeth Wilhelmina Jacoba 
Suurmont (geb. Bergen o/Z 14-11-1830), Maria Joseph 
Weiss (geb. Geertruidenberg 28-6-1838) en Johannes 
Nicolaas Soermont (geb. Grave 7-6-1844). Zij hadden meer 
kinderen, maar die overleden voor 1844.  

36. Simon Kerkenaar, geb. Den Haag ca. 1784, [geen overlijden / 
begraven te Amsterdam gevonden], otr./tr. Amsterdam 22-2/10-3-
1811  

37. Maria Velthuijs (Veldhuis), ged. Amsterdam (geref.) 29-8-1787, 
overl. ald. 7-8-1857 (21 dagen verpleegd in het Buitengasthuis), 
winkelierster (1837); tr. (2) Amsterdam 22-11-1826 Jan Lofveld 
(Loffeld), ged. Utrecht 8-4-1792, overl. Amsterdam 24-3-1858 
(Binnengasthuis), sjouwer (1826), werkman, zoon van Johannes 
Lofveld (Loffeld) en Helena van Wijk.  

38. Jacobus Hermanus Niehorster (vaak alleen: Jacobus; ook: 
Jacobus Franciscus, 1812; Nieuwhorster, 1815), ged. Amsterdam 
(RK) 23-4-1783 (tweeling met Joannes Franciscus), overl. ald. 25-
9-1834, schoenmaker (1815), huisbediende, koetsier, kruier 
(1834), otr. Amsterdam 10-4-1807  

 
Handtekening J.H. Nieuwhorster 1815 

39. Maria Gezina van Driel (vaak alleen: Maria), ged. Amsterdam (RK) 
30-7-1786, overl. ald. 18-2-1869, tapster (1837); woonde 1851-
1853 in de Klaverbladsgang (Prinsengracht).  
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40. Gerrit Vowinkel, ged. Amsterdam (geref.) 26-4-1797, overl. ald. 14-
11-1839, goudsmid; te Rotterdam 1834, te Leiden 1837; tr. 
Amsterdam 31-1-1827  

41. Petronella van Renswou (ook: van Renswouw, van 
Renswoud(e), ged. Haarlem 10-4-1803, overl. Amsterdam 28-7-
1889, naaister (1827, 1831. 1858), wasvrouw (1867). 

De doopinschrijving van Gerrit Vowinkel is in de marge van 
het doopboek voorzien van een aantekening: ‘Ingevolge 
vonnis van den Rechtbank van Ersten Aanleg zit. houd. te 
Amsterdam in dato 4 aug. 1815 worden de hier 
nevenstaande naamen veranderd als [kind] Gerrit van 
Limburg, [moeder] Harremeijntje Visser en daar voor in 
plaats gesteld Gerrit zoon van Harmijn Vowinkel. Amst. den 
23 January 1816’. Gerrit gaf op 12-2-1839 het overlijden van 
een nicht aan; hij was toen goudsmid. Negen maanden later 
werd hij in zijn overlijdensakte als zilversmid vermeld.  
Petronella werd tweemaal opgenomen in het Buitengasthuis 
(1830, 1831). Haar moeder werd toen aangeduid als ‘Gezina 
Verlies’ en ‘Gezina Vervlies’. Het Bev.Reg. Asd. geeft als 
geboortedatum 28-3-1804.  

42. Johannes Sligting, geb./ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 10/19-5-1799, 
overl. ald. 23-1-1886, werkman (1825), steenkolenwerker (1845), 
sjouwer (1856, 1859), venter (1867), groenteverkoper (1864); tr. (2) 
Amsterdam 14-12-1864 Maria Elisabeth Scheffer, geb. ald. 16-8-
1823, overl. ald. 18-12-1887, weduwe Jan van Leeuwen 
[timmerman, tr. Amsterdam 13-11-1850], dr. van Johannes 
Scheffer, hoedenmaker/-stoffeerder, kleermaker en Jacoba 
Struijkenkamp; tr. (1) Amsterdam 27-4-1825  

43. Hendrika te Nuijl (bij huwelijk: de Nuijl; gecorrigeerd in 1843), ged. 
Amsterdam 16-10–1805, overl. ald. 21-9-1859 (als de Nuijl 
ingeschreven; gecorrigeerd in 1863), winkelierster, koopvrouw.  

44. Dirk de Wolff (ook: den Wolff, de Wolf), geb./ged. Rotterdam 13/18-
10-1795, overl. ald. 8-5-1859 (‘63 jaar, 7 mnd.’), schrijver (1850) / 
geëmployeerde (1858) bij de Stadsbank van Lening, tr. Rotterdam 
26-9-1821  

45. Ingetje Glimmerveen, geb./ ged. Rotterdam 25/31-5-1798, overl. 
ald. 7-12-1867 (‘67 jaar, 6 maanden’).  
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46. Bertus Simon Laffree (ook: Lafree), ged. Delft (geref.) 27-2-1787, 
overl. Rotterdam 27-8-1853 (’66 jaar en 6 mnd’), 
widloodmakersknecht (1823), sjouwer, tr. Rotterdam 21-5-1823  

47. Adriana Mijnlief, geb./ged. Rotterdam 31-8/8-9-1805, overl. ald. 
21-9-1853 (‘48 jaar en 21 dagen’), werkster (1823). 

48. Hendrik Hofman, overl. enige tijd voor de geboorte van dochter 
Hendrica (Kampen 17-7-1813), tr. in/voor 1801  

49. Johanna van Goor, ged. Zutphen 23-2-1777, overl. Kampen 8-9-
1849, werkvrouw (1827), arbeidster (Kampen 1836); tr. (2) Kampen 
19-4-1827 Roelof (de) Bruin, ged. ald. 3-12-1760, overl. voor 
1849, trijpwerker, wedr. Hendrikje Bosch [overl. Kampen 23-5-
1825], zoon van Hendrik Bruin (ook: Bruns) en Christina Sannats.  

50. Willem van Ommen, geb./ged. (Kampen) 2-6-1771, overl. ald. 14-
3-1857, turfdrager (1815-1824), korendrager, wever (1829, 1835); 
tr. (2) Kampen 18-8-1815 Lubbigje Jans, geb./ged. Kampen 23-9-
1787, overl. ald. 30-12-1845, dienstbaar, dr. van Jan Harmens, 
arbeider en Eva van Gelder, werkvrouw; tr. (1)  

51. Maria (Roelofs) Dasveld, geb. ca. 1775, overl. Kampen 15-4-1815.  

Mogelijk dochter van Roelof Dasvelt en Geesje Klasen 
Bomhof, die 1-5-1817 (de overleden) ouders waren van 
Janna Dasveld (ged. Kampen 17-2-1778) toen zij trouwde 
met Jan van Lotten.  

52. Herman (Harmen, Hermen) Voerman, geb. ca. 1762, overl. 
Kampen 23-1-1825, tr. in/voor 1810  

53. Annigje Gerrits Visscher (Anna Visser 1825).  
54. Jan Beer(t)s van de Beek, geb. Epe ca. 1758, overl. Kampen 19-6-

1826, won. Epe 1802-1808, bierbrouwersknecht (1826), otr./tr. Epe 
29-10/19-11-1797  

55. Willempje Aarts Jonker (ook: Aalts), geb. Epe.  
56. Gerrit Meijer, ged. Loenen 19-11-1752, won. Vreeland (1778), 

overl. ald. 1-4-1817, otr./tr. Vreeland 29-3/12-4-1778  
57. Maria de Haan, ged. Loenen 9-5-1756, won. ald. (1778), overl. ná 

haar man.  
58. Harmen Corver (Korver), geb. Oukoop, ged. Ter Aa (geref.) 12-6-

1774, overl. Ruwiel 2-8-1834, landman (1819 te Nieuwer Ter Aa), 
veehouder (te Ruwiel 1834), otr./tr. Ter Aa/Drempt 30-3/18-4-1798   

59. Elsje Weijers (Elsken Wijers 1798), geb. Olborgen (Steenderen) 
onder Drempt ca. 1774, overl. Ruwiel 22-5-1837; won. Nieuwer Ter 
Aa (1819).  
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60. Tadik de Wit, geb. Nieuwer-Amstel 10-9-1787, overl. Uithoorn 5-1-
1855, kuiper (te Achttienhoven, Waarder, Hekendorp), tr.  

61. Grietje Hogerdijk, geb. Stolwijk ca. 1775, overl. Uithoorn 8-12-
1847.  

62. Jan Hendrik van Baarsel (van Baarzele; 1815), geb. Woerden ca. 
1791/92, overl. Oudshoorn (maar won. Leiden) 20-1-1855 [vijf 
dagen na zijn dochter], zadelmaker (1822 te Leiden, 1846, 1855), 
tr. Bodegraven 1-6-1815  

63. Eijtje Bos (IJda), ged. Kockengen 30-9-1792, overl. Bodegraven 
15-10-1852. 

Generatie VII 
64. Joannes Peters, overl. voor 1818, tr.  
65. Joanna Scheffers, koopvrouw te Amsterdam (1818, won. ald. 

1840).  
66. Evert Woudenberg, ged. Harmelen (geref.) 4-8-1771, overl. voor 

1818; 1796-1806 won. Amsterdam; otr./tr. Woerden 22-4/8-5-1791  
67. Trijntje den Heeten, geb. onder Rietveld, ged. Woerden 17-11-

1771 (ouders niet getrouwd), naaister te Amsterdam (1818), 
werkster (1834).  

68. Jakob Weiss, te Hundweil 1797, overl. voor 1844, tr.  
69. Anna Barbara Nüf (Neef), 1844 won. te Troggen (Kanton 

Appenzell, Zwitsl.) 
70. Nicolaas Soermont, overl. voor 1810, soldaat, tr. Grave (RK) 7-7-

1779 
71. Henrica Hulshof (Hulsthof), geb. Grave 12-5-1752 [vlg. Bev. Reg. 

Grave 1810], overl. ald. 27-4-1846; in 1810 had zij de zorg voor vijf 
ongehuwde kinderen en een kleinkind [Bev. Reg. Grave].  

Vijf kinderen werden te Grave (RK) gedoopt 1780 -1799; 
dochter Aldegondis Catharina in 1784 te Bergen op Zoom 
(ouders uit Grave). Een Nicolaus werd te Grave gedoopt 4-
1-1751 als zoon van Jacobus Soermont en Allegonda van 
Dooren. 
Van Henrica geen doop gevonden te Grave. Waarschijnlijk 
dochter van Derck (Theodorus; 2x Fredericus) Huls(t)hof, 
soldaat en Catharina Dercks (van den Heuvel); tr. Grave 
(RK) 24-2-1740. Catharina tr. (2) ald. 23-9-1767 Bernardus 
(Antonius) Stoop met wie zij in 1764 een ill. kind kreeg. 
Eerder kreeg zij een ill. kind in 1759 met Antonius 
Pleumaeker, soldaat.  
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72. Andries Kerkenaar, huwelijksgetuige zoon Simon 1811 (dan wedr.), 
tr.  

73. Hendrica van Son, overl. voor 22-2-1811.  
74. Jurriaan Velthuijs (ook: Jurrien, Velthuis), ged. Amsterdam (geref.) 

3-3-1763, overl. ald. 7-1-1829, kruier (1826, 1829), otr. Amsterdam 
4-5-1786  

75. Barendina Vastenhout (Vastenhoud; Bardina 1831), ged. 
Harderwijk 14-12-1753 (als Beertje), overl. Amsterdam 21-4-1831; 
bedeeld zomer 1820 t/m winter 1831 [archief Huiszittenhuizen].  

76. Jan Fredrik Niehorster (tekende 1781: Jan Fridrich Niehörster; 
Nijhoster 1789), geb. Bergheim / Paderborn ca. 1739, overl. 
Amsterdam 23-7-1815,  tr. (1) in/voor 1778 Anna ten Brink;  otr. 
(3) Amsterdam 21-8-1789 Johanna Mulder (Joanna Mulders), van 
Hengelo (Ov.), koopvrouw (1817), wed. Johannes Stephanus 
Bottebalje; otr. (2) Amsterdam 9-2-1781 

77. Johanna (ook: Anna) de Roos, van Waalwijk, geb. ca. 1751, begr. 
Amsterdam 5-2-1789 (nalatende drie kinderen).  

Voor verwarring zorgde in het begin van het onderzoek de 
vermelding in de huwelijksakte van dochter Catharina Maria 
(ged. Asd. 10-2-1782) op 19-3-1823, dat als moeder Anna 
de Roos aanwezig was en consenteerde in het huwelijk met 
Joannis Jodocus Engelmeier. Terwijl tegelijkertijd Jan 
Fredriks vrouw Johanna Mulder in leven was. Bij de 
ingeleverde bewijsstukken voor het huwelijk bevond zich 
geen extract van een begraafinschrijving van (Jo)anna de 
Roos. Het leek erop dat Jan Fredrik (kw. 76) óf een bigamist 
was óf een naamgenoot (neef?) had. Breed onderzoek naar 
drie generaties volgde.  
Catharina Maria kende Johanna Mulder al sinds haar 
zevende jaar als haar (stief)moeder. Op het extract 
doopbewijs stond dan wel Anna de Roos als moeder, maar 
de voornaam was alvast (bijna) hetzelfde; wat maakte ’t uit? 
Als partijen (bruidspaar, ouders) niet konden schrijven werd 
dat onderaan de akte genoteerd. Van dit paar werd 
vastgelegd, dat zij niet konden schrijven. Aan het feit, dat de 
moeder van de bruid niet tekende werd geen woord gewijd.  
De naam Niehorster werd ook gespeld als Niehörster, 
Niehurster, Niehester, Neuhorst, Nieuhorster, Nieuwhorster, 
Nieuwhurster, Nieuwhuurster, Nieuwhuster, Nuwhuster, 
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Hoster, Niehoster, Niehuster, Niehuijster, Nieheyster, 
Neihuster, Nijhoster, Neehorster, Nuhorster.  
Johanna Mulder otr. Amsterdam (ingetekend) 30-5-1782 
Johannes Stephanus Battebali, beiden op de Rede van 
Texel; acte verleend om op Texel te trouwen 16-6-1782. 
Johannes Steffanus Batte-Balge en Jenneke Mulders, 
echtelieden, won. Palmgracht; zij is eigenares van een half 
perceel; machtigen Jan Rieff, won. Hengelo (Ov.) om haar 
halve huis en erve te Hengelo (belend Nathan Minko en de 
wed. Nijhoff, die eigenaresse is van de wederhelft) te 
verkopen en transporteren aan Gerrit Roelvink. w.g. 
Johannes Steffanus Battbalie (en) x [nots. Ae. Cremers, 29-
11-1784] 

78. Jan van Driel, geb. Terborg ca. 1751, Rooms, geast. met broer 
Pieter van Driel, otr. Amsterdam 19-4-1781  

79. Anna Maria Kloete (Cloete, Cloute), van ‘Halue’, geb. ca. 1748, 
Rooms; 1807 aanwezig bij ondertrouw dochter Maria (kw. 39); 
doopgetuige 1808.  

Pieter van Driel, van Doesburg (1766) / van Terborg (1785), 
geast. met broer Gerrit van Driel, otr. (1) Amsterdam 26-9-
1766 Cornelia de Rijke (de Rijcke); otr. (2) ald. 14-1-1785 
Maria Vink.  
Geertruij Kloete, van Balwe in ’t Keulse, geb. ca. 1758, 
Rooms; geast. met Johanna van Driel, otr. Amsterdam 15-7-
1790 Jan Willem Willemsen, van Nijmegen, geb. ca. 1760, 
geast. met Coenraad Kloete. 
Coenraad Kloete, van Balwe, geb. ca. 1754, Rooms, otr. 
Amsterdam 18-4-1777 Anna Maria Gens.  

80. NN.  
81. Harmijn(tje) Vowinkel, ged. Amsterdam 29-11-1770, overl. ald. 3-3-

1853 (in het Oudeliedenhuis aan de Amstel), naaister (1827).  
82. Arie van Renswou(w), timmerman te Haarlem (1803, 1830, 1831); 

absent (1827), tr.  
83. Josina Fehleise (Fehliese, Theleize), geb./ged. Haarlem (geref.) 

1/6-2-1785 (tweeling met Charlotta), overl. Amsterdam 7-12-1863, 
naaister (1827); woonde in 1862 te Amsterdam in bij het gezin van 
dochter Petronella (kw. 41); opgenomen in het Buitengasthuis 26-
11-1863, na elf dagen verpleging daar overleden.  
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84. Gerrit Sligting, ged. Amsterdam (Luth.) 24-7-1748, overl. voor 
1825, otr. Amsterdam 28-10-1785  

85. Anna Timmerman (Timmermans), ged. Amsterdam (Luth.) 2-6-
1754, overl. ald. 28-1-1836; bedeeld winter 1803 t/m zomer-winter 
1835 [archief Huiszittenhuizen]; 1825 aanwezig bij huwelijk zoon 
Johannes (kw. 42).  

86. Gerrit Hermanus de Nuijl (ten Nuijl, ten Uijl), geb./ged. Amsterdam 
(geref.) 30-5/3-6-1777, overl. ? 2-2-1853, metselaar (1825), tr.  

87. Helena de Meijer (Mijjer, Meijer), geb. Delft 22-4-1785, ventster 
(1851), koopvrouw (1854).  

88. Lambertus de Wolf (Lammert, Lambert), ged. Rotterdam (geref.) 
23-7-1767, overl. ald. 20-10-1823 (56 jaar, 2 maanden, 28 dagen), 
timmerman(sknecht); tr. (2) Rotterdam 25-2-1818 Dirkje van 
Rijswijk (ook: Dirckje van Reijseweijck, van Reijswijk), ged. 
Namen 4-6-1758 (in de Hollandse kerk), overl. Rotterdam 13-2-
1846, weduwe Frans van Hessen, dr. van Leonardus van 
Reijseweijck en Everdina Roelofs); otr./tr. (1) Rotterdam 20-4/15-
5-1792  

89. Maria Buijs, geb. Rotterdam ca. 1768, overl. ald. 23-11-1817.  
90. Melt Glimmerveen, geb. Hillegersberg / ged. Rotterdam 1-3-1773 

(als Melt Jan), overl. ald. 12-3-1821 (‘49 jaar, 11 dagen’), otr./tr. 
Kralingen 15-11/11-12-1793  

91. Maria van Dam, geb. (Kralingen) ca. 7-8-1773 [berekend], overl. 
Rotterdam 21-4-1850 (76 jaar, 8 maanden, 14 dagen).  

92. Engelbertus Simon Laffree (Lafre, la Free; ook: Engel Lafree), 
overl. Delft 8-4-1812, otr. Delft 16-4-1774 

93. Dirkje van Nes (ook: van Es), j.d. uit Rietveld, begr. Delft 17-7-
1797.  

94. Adrianus Mijnlief (Mijnlieff), geb./ged. Rotterdam (geref.) 24/27-3-
1769, overl. ald. 22-6-1817 (’48 jaar, 2 mnd.’), Landsmilitie 
lotingsregister 1814, stadswerker (1814), zijnde geweest stads 
baggerman (1817), otr./tr. Rotterdam 29-7/14-8-1792   

95. Ap(o)lonia Krappijn (ook: Crappyn; Plonia Crippijn 1792; Pleuntje 
Crepijn 1831), j.d. van Overschie, ged. ald. (geref.) 22-3-1772 (als 
Pleuntje), 1792 won. Crooswijk, overl. Rotterdam 25-12-1847 (’68 
jaar, 9 mnd., 6 dgn.’), werkster (1831); tr. (2) ald. 13-7-1831 Steven 
Lans, schippersknecht.  

Steven Lans, zich noemend Helderman en Van Zuijlen, ged. 
Rotterdam (Luthers) 7-10-1772 als zoon van Steven 
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Winterkamp en Margrita Lans, tr. Johanna de Winter, overl. 
Rotterdam 5-1-1831 (als huisvrouw van Steven Helderman). 

98. Andreas van Goor, geb. ca. 1748, overl. Zwolle 1-1-1816, (als 
gepensioneerd militair), tr.  

99. Aleida Schrader (ook: Aaltje Gorselen), geb. ca. 1750, overl. 
Zwolle 11-8-1825.  

100. Jan van Ommen, wolspinner te Kampen (1815), tr. in/voor 1771 
101. Maria Veenhuizen (Veenhuisen).  
108. Beert Eijmberts van der Beek, in leven Epe 2-5-1802 [huwelijk 

dochter Hendrikje], tr. voor 1758  
109. Lubbertje Jans, overl. voor 29-10-1797.  
110. Aart (Hendriks) Jonker, overl. voor 29-10-1797, tr. voor 1753   
111. Janna Peters Drost, in leven Epe 19-11-1797.  
112. Hendrik Meijer, van Loenen [ald. geen doop gevonden], otr. 

Loenen 27-5-1745, tr. Zijderveld  
113. Engeltje (Aris/Aarts) Middelkoop, ged. Zijderveld 18-3-1725; 

Loenen aug. 1785 vermeld als lidmaat, wonende onder Oudover 
als vr(ouw) van Hendrik Meijer [die zelf niet genoemd werd; 
kennelijk geen lidmaat]; zij vertrok met attestatie naar Vreeland 24-
4-1786; nog doopgetuige in 1797.  

114. Willem de Haan (Willem Pieters den Haan), j.m. in den Houdijk 
onder Kamerik, otr./tr. Breukelen Kamerik 29-1/16-2-1741  

115. Willemijntje van Zwol (Willems), won. onder Proosdij Breukelen 
(1741), wed. van Jacob Verweij.  

Willemijntje Willems van Zwol tr. (1) Harmelen 12-10-1735 
Jacob Jansz van der Weijde; beiden won. Gerverskop. 
Willem den Haan trouwde met consent van zijn moeder 
Aagje Jans van Rossum, die toen weduwe was (kw. 229).  

116. Sijmen Korver (Simen), ged. Ter Aa 30-9-1748,  won. ald., leeft 
1798, overl. voor 19-3-1819, tr. [Loenen?] in/voor 1774  

117. Eitje Hogenhout (Eijtje), ged. Loenen (geref.) 21-11-1745, overl. 
Ruwiel 8-2-1823.  
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Wat gebeurde er met het gereformeerde 

trouwboek van Loenen aan de Vecht? 

Het huwelijk van Sijmen en Eitje is waarschijnlijk – gereformeerd - 
gesloten te Loenen, maar via WWW niet te vinden. Kopieën van 
doop-, trouw- en lidmatenboeken van Loenen heb ik in huis. 
Gezocht naar de trouwintekeningen bleken die van 1763 t/m 1784 
te ontbreken. Steekproeven op WWW naar eerdere huwelijken van 
weduwnaars of weduwen die na 1785 hertrouwden, hadden geen 
resultaat. Ook de Utrechtse (HUA) scans (trefwoord Loenen) geven 
geen info voor die periode. 
De doopinschrijvingen en die van lidmaten vertoonden geen hiaten. 
Er was toen dus geen gebrek aan geestelijke zorg. Het 
Repertorium DTB van W. Wijnaendts van Resandt (CBG 1969) 
bevestigde het ontbreken, maar geeft 1759 als laatste jaar van de 
voorgaande inschrijvingen. Ontbrak er een heel boek? 

Wie was er predikant in die tijd? 

Volgens F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse her-
vormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996 [Deel 1: predikanten; 
Deel 2: gemeenten] was dat Simon van Harencarspel [pag. 86 
resp. k. 198]. Hulppredikant te Loenen a.d. Vecht 24 sept. 1747, 
predikant 1753, emeritus 1784, overleden (ald.) 22 nov. 1789. 
Over zijn herkomst is niets bekend. Wél worden twee predikanten 
met dezelfde achternaam genoemd, Abraham en Alexander. Over 
hen en hun familie is gepubliceerd in het Nederland’s Patriciaat, 6e 
jg. (1915), pag. 143 – 148. Niets daarin wijst op verwantschap met 
Simon. 
Via WWW geen resultaat; geen huwelijk, geen kinderen, geen 
begraven. De kopieën van doop-, trouw- en lidmateninschrijvingen 
weer tevoorschijn gehaald om te achterhalen hoe hij zélf zijn naam 
schreef. Wat bleek: consequent Simon Haringkarspel! 
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Eenmaal dit gevonden kon resultaat geboekt worden. Als 
spellingsvarianten kwamen voor: Harencaspel, HaringCarspel, 
Haring Carspel, Haring Kaspel en alleen Haring. Door 
klapperaars werd Haring wel als voornaam gezien.  
Simon Haringkarspel werd gedoopt te Amsterdam op 19 februari 
1717 en overleed te Loenen 22 november 1789. Hij verleende daar 
geestelijke zorg van eind 1747 als hulp van ds. Guilielmus 
Versteeg (begin 1748 veranderde het handschrift in de DTBs) tot 
aan zijn emeritaat in 1784. Hij bleef in ’t Dorp wonen [lidmaten-
register aug. 1785]. Zijn opvolger ds. Joannes Willmet begon zijn 
aantekeningen in een nieuw (trouw)boek.  

Testament Simon Haringkarspel 

Simon testeerde – gezond, enz. - te Amsterdam 7-4-1761 voor 
notaris Joh. Beukelaar. Niet verrassend was zijn zuster Catharina 
Haringkarspel, huisvrouw van Martinus Fiers enig erfgenaam. 
Legaten kregen onder andere twee heren: Mr. Henrick Pieck - 
‘voornaam advocaat groot Majoor der stadt Nijmegen, land en 
dijkschrijver des Ampte van Tusschen Maas en Waal … uit krachte 
van teedere waare en langduurige vriendschap’ (een geldbedrag) - 
en Arend de Fockert – ‘secretaris der beide Heerlijkheden Oy en 
Persinge, voornaam procureur der stadt Nijmegen, uit hoofde van 
vriend broederlijke liefde, agtinge en genegenheid’ (zilverwerk, alle 
boeken en meubels, schilderijen). Simon noemde Arend ook zijn 
boezemvriend en naaste vriend; zijn ‘pourtrait met een 
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spiegelglaze lijst’ zal hem worden weder gegeven. Voorts was nog 
een bepaling opmerkelijk. Zo wilde hij, dat ‘alle zijn Testateurs 
schriften en predikatien, niet een eenige uytgezondert, gelijk ook 
alle de brieven van zijn Testateurs goede vrienden en bekenden, 
terstond na zijn Testateurs overlijden in ’t vuur geworpen en door 
de vlam ten eenemaal verteert zullen werden, zonder daar eene te 
verschonen oft uyt zijn sterfhuis na elders meede te neemen.’ [Je 
vraagt je natuurlijk wel af wat daar dan allemaal in stond…]. 
Na Simons overlijden moest er dus danig in het sterfhuis 
opgeruimd worden. Niet onwaarschijnlijk is, dat het trouwboek 
(1763-1784) daar nog lag. Niet aannemelijk is, dat het met de 
brieven en andere papieren verbrand is. Zo’n boekdeel zou 
opvallen. Te denken valt, dat het met de meubels én de boeken-
schat naar Nijmegen is getransporteerd. Wie weet wat er van de 
bibliotheek van Arend de Fockert geworden is?  

Fragment Haringkaspel 

I. Simon (Sijmen) Cornelis(sen) (Haringkaspel 1718), van 
Amsterdam, geb. ca. 1654, overl. voor 1712, 
scheepstimmerman, otr. ald. 6-9-1681 Claesje Reijers (Klara 
1683; Ra(a)ijers) (Boom 1718; niet Bom of Bonn, volgens 
klapper), van Amsterdam, geb. ca. 1653, begr. ald. 21-7-
1718, geast. met haar moeder Marretie Teunis.  
Uit dit huwelijk (ged. Amsterdam, geref.):  

1. Marretje, ged. 24-3-1683 (get.: Anthony Reijers, Geertruijd 
Reijers; zij – geb. Amsterdam ca. 1653, geast. met Reijer 
Claasen -, otr. ald. 14-12-1679 Jan Hendrick(se) Denijs / de 
Nijs).  

2. Geertruij, ged. 12-7-1684 (get.: Barbertje Teunes).  
3. Reijer (Haeringkaspel 1718), ged. 6-11-1686 (get. Wigger 

Jans, Barber Teunes, Lootje(?) Cornelis), tr. Lammertje 
(Claes) Valck, begr. Amsterdam 26-2-1762 (als weduwe). 
Dochter Claasje Haringcarspel, wed. Hendrik Ellinkhuijs, 
ged. Amsterdam 9-12-1718, testeerde ald. 16-5-1782 voor 
nots. Corn. van Homrigh (eerder met haar man op 12-9-
1777). Erfgenamen waren voor 2/3 Simon Harincarspel, 
predikant te Loenen en zijn zuster Catharina, getrouwd met 
Martinus Viers.  

4. Marritje, ged. 6-11-1686 (tweeling met voorgaande).  
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5. Cornelis, geb. ca. 1687, of ged. 15-2-1690 (get.: Jannetje 
Claes, Jannetje Jans; moeder Claesje Abrahams), volgt II.  

II. Cornelis Haringkarspel (Sijmense; Haring 1718), geb. 
Amsterdam ca. 1687 (of ged. 1690), varensman (1712),  

schipper (4-12-1727 met schip Westerbeek terug uit OIC-
dienst; nots. Ardinois), wonende Haarlemmerdijk, geast. met 
moeder, 

 
Handtekening Cornelis Haringkarspel d.d. 4-12-1727 

otr. Amsterdam 26-8-1712 Johanna van der Grond (van 
de(r) Gronde; van der Goude 1718), ged. ald. 8-9-1680 
[vandaar waarschijnlijk de wat ‘aangepaste’ leeftijden in de 
ondertrouwakte], dr. van Jacob van de Gronde, boekbinder 
en Elisabeth Doggenaar. Cornelis en Johanna waren 
doopgetuigen te Loenen 15-7-1731 van Johannes, zoon van 
Johannes Steenkool en Elisabeth Kokman. De erfgenamen 
van Johanna van der Gronden verkochten 4-11-1760 huis 
en erf Prinsengracht, op 26-10-1708 gekocht door Cornelis.  

Uit dit huwelijk (ged. Amsterdam, geref.):  
1. Cornelia, ged. 7-7-1713 (get.: Jacob van der Gronden, 

Claasje Reijers), begr. Amsterdam 25-3-1714.   
2. Simon, ged. 19-2-1717 (als Sijmon; get.: Jacobus en 

Cornilia van de Gronde), overl./begr. Loenen 22/30-11-1789 
(bepaald in testament dat ‘zijn doode lichaam op die zelve 
wijze in alles zal begraven worden als zijn Ed. overleden 
moeder begraven is en dus ook in het zelve graft in de kerk 
te Loenen). 

 
Doop Sijmon Haringkarspel 19-2-1717 
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3. Catharina / Catrina Haringkaspel, ged. 2-10-1718 (get.: 
Pieter Hinke, Trijntje Hinke), geast. met haar vader, otr. 
Amsterdam 15-11-1737 Martinus Fiers, van Haarlem en 
daar wonende, geb. ca. 1716, zijn moeder Catrina 
Akersloot te Haarlem; hij was directeur van ’s Lands 
Posterijen binnen Haarlem (1760). Nageslacht te Haarlem. 
Beiden huwelijksgetuigen te Leiden 24-1778 van 
(schoon)zus Dorothea Fiers, wed. Cornelis Akersloot, met 
Philippus van Outeren wedr. Margaretha van Kaathoven.  

118. Hendrik Wijers, te Drempt 1798, tr. in/voor 1774  
119. Janneke Brink.  
120. Jan de Wit, genoemd in de overlijdensakte van zoon Tadik 

(kw. 60).  
122. Willem Hogerdijk, tr.  
123. Ariaantje van Nek [in WieWasWie foutief: van Vek] 
124. Jacobus Casparus van Baarsel (ook: Krispanus; van 

Baarzel, van Baazel), j.m., geb. en won. Woerden, ged. ald. 
(geref.) 19-7-1767, tr. Harmelen 24-10-1790 

125. Marrigje de Koning, j.d., geb. en won. Woerden. 
126. Willem Bos, ged. Kockengen (geref.) 27-10-1765, metselaar 

(1823), otr./tr. Kockengen 15/31-5-1789  
127. Trijntje (Harmens) Vien (Veen), geb. Portengen Zuideind, 

ged. Kockengen 15-11-1767, overl. Laagnieuwkoop 25-10-
1823.  

 
 
De tweede helft van deze kwartierstaat vindt u dit najaar in Amstelland 
#123. 
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