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In een extra Nieuwsbrief van 21 juli jl. hebt u kunnen 

lezen dat er een aantal veranderingen zijn geweest in 

het Hoofdbestuur. Onze voorzitter, Jos Taalman, is 

afgetreden en er is een nieuw hoofdbestuur 

bestaande uit Peter van Boheemen, voorzitter; Casper 

de Jong, secretaris en Menno de Lange, 

penningmeester. 

Achtergrond van al deze mutaties zijn de uitgaven voor de website 
van de NGV en alles wat daarmee verband houdt (de bestanden 
met familieadvertenties, bidprentjes etc.). Deze uitgaven zijn al een 
aantal jaren veel hoger dan begroot. 
Bovendien blijken de facturen (de ‘bonnetjes’) van een aantal 
uitgaven te ontbreken. 
Het voormalige Hoofdbestuurslid Ad Bakker, verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de website, weigert een toelichting te geven. 
Er was binnen de vereniging verschil van mening hoe dit probleem 
aangepakt moest worden. 

Het nieuwe Hoofdbestuur heeft besloten geen genoegen meer te 
nemen met deze gang van zaken. In reactie daarop heeft Ad 
Bakker gedreigd de website ‘op zwart te zetten’, als het 
hoofdbestuur verder aandringt. Dit dreigement heeft hij inmiddels 
uitgevoerd. Op dit moment is niet duidelijk hoe lang deze blokkade 
gaat duren. Het Hoofdbestuur heeft ons verzekerd dat er alles 
gedaan wordt om aan deze toestand zo snel mogelijk een einde te 
maken.  

Op onze eerste samenkomst na de vakantieperiode - 21 
september in de Pelgrimskerk, zullen wij u desgewenst nader 
informeren. 

Namens het bestuur, 

K.E. Mensink 
  

Deze tekst is met toestemming van 
het bestuur afdeling Utrecht 
overgenomen uit De Stichtse Heraut. 
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Planning bijeenkomsten rest 2021: 
Houdt uw mailbox in de gaten! 
Behalve op 21 september (zie hiernaast) probeert het bestuur ook 
in oktober voor u een zaterdagmiddaglezing te organiseren, te 
combineren met een vervroegde afdelingsledenvergadering. 
Daarnaast denken we nog na over een lezing half november. 
Beide data in oktober en november én de sprekers en het 
onderwerp voor die lezingen liggen echter nog niet vast. 

Houdt u hiervoor vooral onze Nieuwsbrieven en de afdelings-
website in de gaten..  

Over corona en elkaar weer in levende lijve ontmoeten 

We zijn heel blij dat we 21 september weer een bijeenkomst 
voor u kunnen organiseren. En nog wel een lezing over zo’n 
mooi onderwerp! 
Maar omdat we niet zeker weten hoeveel personen we in de 
zaal mogen toelaten, vragen wij u wél u vooraf aan te melden. 
Mochten er bijvoorbeeld op het laatste moment regels worden 
aangescherpt dan kunnen wij u bellen. 
Let op: komt u tóch onaangemeld, dan loopt u het risico dat u 
niet deel kunt nemen aan de avond! 

U krijgt een vaste zitplaats en wij verwachten dat u niet onnodig 
rondloopt. 
Werk mee en we hebben zo een mooie start van het seizoen 
2021 – 2022. 

U meldt zich aan door zo snel mogelijk een e-mail te sturen 
naar: furrerkroes@casema.nl  
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden! 

U bent van harte welkom deze avond. Maar houdt u er wel 
rekening mee dat, als er dan nog anderhalve meter afstand 
gehouden moet worden, u mogelijk op de reserve lijst geplaatst 
wordt  
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Dinsdag 21 september 2021 

Ton Heijdra  ─  De Pijp, monument van een wijk 

Ooit was De Pijp een weidelandschap met sloten, paden en 
polderhuisjes en stond bekend als de Binnendijksche Buiten-
veldersche polder. In de structuur van de Pijp zijn de sloten en 
paden van de oude polder nog altijd te herkennen. De stad 
Amsterdam had er vroeger weinig te vertellen want een groot 
gedeelte viel onder de gemeente Nieuwer Amstel. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd De Pijp aangelegd en 
vestigden zich er bedrijven, zoals de Heinekenbrouwerij. In rap 
tempo werden speculatiewoningen gebouwd. 
De Pijp noemde men toen ook wel het ‘Quartier Latin van Amster-
dam’. Hier woonden in die tijd veel studenten en kunstenaars. 

Ten zuiden van de ‘Oude Pijp’ ligt de ‘Nieuwe Pijp’. Architect H.P. 
Berlage maakte hiervoor het beroemde Plan Zuid. Het is befaamd 
door zijn straatwanden, pleinen en architectuur van de Amsterdam-
se School. Er zijn drukke straten maar ook rustige buurtjes, waar-
onder de Diamantbuurt. 

In de jaren vijftig ontstonden plannen om grote delen van de wijk te 
slopen. Er kwam echter verzet, onder andere van buurtbewoner 
Jan Schaefer. De Pijp heeft hierdoor zijn oude structuur behouden. 

Stadsgeograaf Ton Heijdra heeft meerdere 
boeken over de Pijp geschreven. In zijn lezing 
neemt hij u met veel oude beelden mee terug 
in de geschiedenis van deze bijzonder 
Amsterdamse wijk. 
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Door Harry Bovenkerk 

Ik kom uit een gezin met 5 kinderen en volgde een VWO-opleiding. 
Momenteel ben ik alleenstaand. Tot voor kort werkte ik bij de 
Nederlandsche Bank, maar nu ben ik met pensioen. 

Ik begon met genealogisch onderzoek in 1975. Aanleiding was een 
stamboom van de familie van mijn moeder (of althans genealogi-
sche gegevens daarover) die mijn oom had opgevraagd bij de 
gemeenten Hasselt en Zwartsluis, nu de gemeente Zwartewater-
land, in Overijssel. 
Ik onderzocht dat verder in aanvankelijk Groningen (familie van 
mijn vader) en Assen (Drentse voorouders). Ik verwachtte zo nog 
verder terug in de tijd te komen. Voor een deel gebeurde dat ook. 
Maar door het ontbreken van bronnen voor een deel ook niet. 

Bij het CBG in Den Haag heb ik veel onderzoek gedaan naar 
personen die naar Nederlands-Indië zijn gegaan. Helaas zijn deze 
microfiches niet meer beschikbaar. 
Een van mijn grootste frustraties is dan ook het sluiten van het 
CBG en andere archieven. Ik vond onderzoek doen vroeger leuker 
door mijn fysieke bezoeken. Tegenwoordig zijn veel gegevens 
alleen online beschikbaar. 
Aan de andere kant kun je wel veel meer gegevens op internet 
inzien; hoewel sommige provincies wel achterlopen. 

Tegenwoordig haal ik mijn informatie grotendeels uit WieWasWie, 
het Stadsarchief Amsterdam, de Digitale Bronbewerkingen 
(Geneaknowhow) en Family Search. Daarnaast komt het uit heel 
veel andere links op internet en boeken die ik zelf bezit. Verder is 
Google ook onmisbaar. Met slim zoeken vind je daar veel. 

Mijn onderzoek richtte zich in eerste instantie op eigen familie in 
Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Later ben ik ook alle 
personen in kaart gaan brengen die afkomstig of overleden zijn in 
Zwartsluis. 
Mijn onderzoek richt zich ook op Amsterdam omdat heel veel 
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personen daarheen zijn getrokken. 
Verder ben ik in Antwerpen geweest en vond daar – wellicht mijn 
grootste succes – mijn oudste voorouder: Francois Stafmaker (of 
Staefmaker), die op 3 mei 1554 poorter van Antwerpen werd. Hij 
was tafereelmaker (= paneel- of lijstmaker) en afkomstig uit Lier. 

Mijn onderzoek strekt zich uit vanaf deze oudste beschikbare bron 
tot circa 1920-1940. Daarna wordt het me te recent. 

Bovendien probeer ik allerlei bekende personen te linken met 
personen in mijn bestand. Zo heb ik connecties ontdekt met onder 
andere Rembrandt, Johan Cruijff, Vondel en veel Gouverneurs-
Generaal in Nederlands-Indië. 

Mijn eigen familienamen zijn onder meer Prins, De Wilde, Huiting, 
Overdijk, Wessemius, en Kuilman. 

Ik vind de medewerking op de archieven altijd goed. Met collega-
genealogen heb ik geen contact alhoewel ik wel regelmatig 
bekenden ben tegengekomen in de archieven. Dat wordt wel 
steeds minder. 

Mijn resultaten zitten in één bestand (GensData). Maar om te 
zoeken gebruik ik vrijwel alleen Pro-Gen vanwege de vele, ook 
flexibel aan te passen zoekmogelijkheden. 
Jaren geleden heb ik mijn bestand eens op de site van de NGV 
geplaatst maar daarna niet meer bijgewerkt. Ik ben nog wel van 
plan iets te publiceren maar in mijn eigen familie is er niet veel 
interesse voor dat soort zaken. 

Als beginnend stamboomonderzoeker moet je niet denken dat er  
─ net als bij Verborgen Verleden ─ altijd interessante voorouders 
zijn of dat je alles zo kan vinden. Via WiewasWie vind je al een 
hoop, maar dan begint het pas! 
Als je interesse hebt in geschiedenis en als je wilt weten waar en 
hoe jouw ouders hebben geleefd dan is genealogie een heel 
interessante hobby. 

Tip voor wie Indische familieleden zoekt: 
zie pagina 30 van dit blad.  
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Door Vib van Dalen, 

onderzoekster Woongeschiedenis & Genealogie bij het Jordaanmuseum 
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In het komende nummer van Amstelland leest u meer 
over Romijn de Hooghe, het onderwerp van deze brief. 

 

 

Transcriptie op de volgende pagina’s.  
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D. VIEYRA 

Holendrechtstraat 38 

AMSTERDAM 

 

     Amsterdam 20 Mei ‘35 

 

 Aan de Directie van “Inrichting voor Stadsbestedelingen” 

       Alhier 

 

  Mijne Heeren! 

De beroemde Nederlandsche graveur – etser, Romijn de Hooghe, was wel is 

waar een groot kunstenaar, maar zijn particulier leven, liet naar veler 

meening heel wat te wenschen over. In het jaar 1690 , treden als getuigen 

in een proces tegen R.d.H. op de Binnen-Vader en Binnen-Moeder, van 

het Aalmoesseniers-Weeshuis deser stede, zooals uit de hiernavolgende 

notarieele akte blijkt: ”Op huiden dag, Meij 1690, Compareerden voor 

mij Michiel Bocks, Openbaar Notaris bij den Hove van Holland geadmit- 

teert, te Amsterdam residerende in presentie van de naargenoemde Ge- 

tuigen, d’Eersamen Arend Sluiter, oud omtrent 35 jaren, en  

Cornelia Cruiff,  oud 40 jaren, Echte-lieden, Bin- 

nen –vader, en Binnen-moeder in het Aalmoesseniers Weeshuis 

deser Stede, dewelke ter requisitie van den Ed: Heer Mr. Jacob 

Boreel, Hooft-Officier deser Stede, Ratione Officii, verklaar- 

den, en voor de waarheid deposeerden, dat Sij getuigen in of omtrent 

de jaren 1677- en 1678, sonder den precisen tijd te gedenken, omtrent 

twee jaren achter een, hebben omgegaan en gewoont ten huise van 

Romijn de Hooge, Etser, te weeten hij eerste getuige als Afset- 

ter van kaarten, en sij tweede getuige als Dienstmeit. 

Ende dat sij Cornelia Cruiff , gelijk Sij alleen verklaart, bij de- 

selve occasie eenigen tijd na dat de printjes van het Boekje 

 

genaamt Uilenspiegel op Noten, gedrukt waren,  ten huise van den 

voorsz.(egde) Romijn de Hooge ,  een groote quantiteit  afdruksels 

daar van heeft gesien, en dat deselve exemplaren schielijk aldaar 

in ’t vuur gesmeten en verbrand wierden, even, of kort na dat den 

voorsz(egde) Romijn de Hooge  , soo Sij getuige doenmaals ver- 

stond, over het etsen van de voorsz(egde) printjes, op het Stadhuis 
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ontboden was; eindelijk verklaren Sij Getuigen beide te samen, omtrent 

de voorsz(egde) van haren dienst, en ommegang ten huise van hem 

De Hooge, te hebben gesien, dat er genoegsaam dagelijks met 

Sijne kennisse, terwijle hij in de Winkel sat te etsen, soo Joden 

als Kristenen, bij sijn vrouw op een bovenkamer apart gingen, en dat 

hij eerste getuige uit nieusgierigheit en achterdenken van onbe- 

hoorlijke gemeenschap, een gat in de Solder gemaakt hebbende, 

om te konnen sien wat in deselve Kamer passeerde, Sij getuigen op  

een sekere tijd beide te samen, te weeten d’een voor, en 

d’ander na, door het selve gat hebben gesien, terwijle Romijn de 

Hooge, in de Winkel sat, dat Sijne Huisvrouw bij ende dicht 

voor haar hadde seker getrouwt man, die sijn hand een tijd 

lang in haar boesem hield, terwijle Sij ondertusschen denselve 

kuste, en met een bijsondere beweginge des lichaams omhelsde. 

Presenterende dese des noot zijnde met eede te bevestigen, ‘t 

welk aldus passeerden ter presentie van Josua Sanderus, en  

Willem de Vries, als getuigen. 

Quad Attestor 

M. Bocks. Notaris. 

…………………………………………………………………… 

 (medegedeeld door D. Vieyra) 

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/344/2.5.1/start/350/limit/1
0/highlight/10 
SAA-Stadsbesteedelingen Archief 344/Inventaris 1027, pag, 359/360 

Zie verder de site www.Jordaanmuseum.nl waar ook voor 
genealogen interessante informatie staat. 

 

Historisch Archief Haarlemmermeer verhuisd 

Deze archieven zijn overgebracht naar het Noord-
Hollands Archief. 
Op de volgende webpagina vindt u een prima overzicht 
van alles wat er is, met de nodige weblinks: 
https://noord-

hollandsarchief.nl/partners/haarlemmermeer/genealogie-
haarlemmermeer .  

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/344/2.5.1/start/350/limit/10/highlight/10
https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/344/2.5.1/start/350/limit/10/highlight/10
http://www.jordaanmuseum.nl/
https://noord-hollandsarchief.nl/partners/haarlemmermeer/genealogie-haarlemmermeer
https://noord-hollandsarchief.nl/partners/haarlemmermeer/genealogie-haarlemmermeer
https://noord-hollandsarchief.nl/partners/haarlemmermeer/genealogie-haarlemmermeer
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Laatste kans: Vind een goede bestemming voor 
Amsterdamse bouwfragmenten 
Meer dan twee jaar probeert de gemeente Amsterdam al om twee 
loodsen met resten van ooit gesloopte bouwwerken – soms 
monumenten – leeg te krijgen. Sommige fragmenten lagen er al 
zo’n 30 jaar. Deels is dat gelukt. Maar de loods is nog niet leeg! 
Ook voor de laatste fragmenten wil de gemeente een nieuw tehuis. 
Geïnteresseerden kunnen daarom nog tot 1 oktober 2021 een plan 
voor herbestemming indienen. 

Elk stuk verdient een mooie passende plek ‘voor Amsterdam’. 
Liefst een passende plek op/aan een gebouw. Maar in de 
openbare ruimte of in een museum kan ook. Omdat het moeilijk 
blijkt voor alle stukken een passende herbestemming te vinden, is 
plaatsing buiten Amsterdam ook een optie. 

De catalogus vraagt u aan met een mailtje naar 
erfgoed@amsterdam.nl Meer achtergrondinformatie vindt u hier: 
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/293/gevelfragmente
n.html  

AlleLimburgers: voor wie het gemist heeft 

AlleLimburgers houdt op te bestaan. Vrijwel alles is inmiddels 
verhuisd naar https://aezel.eu/ ofwel het 'Archief voor Erfgoed van 
Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen'. 
Toegegeven, een moeilijk e-mailadres. Maar wel een veel snellere 
site met minder fouten dan AlleLimburgers. Fouten die nu ook te 
melden zijn. En waarop je ook met jokertekens kan zoeken. 

Friese genealogische contactdag 

Velen in onze regio hebben wortels in Friesland. Daarom leuk om 
te weten dat op zaterdag 6 november 2021 weer een contactdag 
georganiseerd wordt door de NGV, afd. Friesland, het Genea-
logisch Wurkferbân, en de Stichting FAF (vrienden van de archie-
ven). Thema is: De binnenvaart, de schippers en hun schepen, 
familiegeschiedenis, werk en sociale omstandigheden. Op het 
programma staan onder meer een viertal boeiende lezingen. 
Locatie: Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden. 
Vrije toegang tussen 10.00 en 16.00 uur.  

mailto:erfgoed@amsterdam.nl
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/293/gevelfragmenten.html
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/293/gevelfragmenten.html
https://aezel.eu/
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Ons genealogisch Erfgoed (OgE) & Oude beroepen 

Van 1993 t/m 2009 verscheen het tijdschrift Ons (genealogische) 
Erfgoed. De 17 jaargangen van OgE zijn nu ook digitaal te vinden 
op: http://www.nl.wikisage.org/wiki/Ons_genealogisch_Erfgoed 
En: http://www.genealogie-info.nl/Inhoudsopgave-OgE.html 

In 2010 is OgE overgegaan in het tijdschrift GEM  
( https://www.gemmagazine.nl ) 

In alle nummers stond de rubriek ‘Oude beroepen’ van 
de heer Lups. Daarvan is ook een website gemaakt 
met alfabetische weergave, en die vindt u hier: 
http://www.beroepenvantoen.nl/ 

Berichten van onze Zuiderburen 

Extra materiaal op www.familiegeschiedenis.be/nl 
De website van familiegeschiedenis.be is vernieuwd en daardoor 
nog interessanter geworden voor zowel Nederlandse beginners als 
meer gevorderden. 

• Wil je ook leren hoe je de geschiedenis van je familie schrijft, 
stap voor stap? 

• Wil jij weten hoe je met DNA aan de slag kan? 

• Zoek je een handleiding om een interview af te nemen met 
je familie? 

• Wil je wat rondsnuffelen in verhalen uit de verhalenbank? 

• Of ben je benieuwd naar al het bronnenmateriaal dat je kan 
raadplegen? 

Je kan zo aan de slag: thuis, op het internet of in 
het archief. Prettig zijn ook alle op de vernieuwde 
site toegevoegde bronnen. 

https://historiesvzw.be/nieuws/familiegeschiedenis-be-in-een-nieuw-

jasje-met-extra-materiaal/ 

  

http://www.nl.wikisage.org/wiki/Ons_genealogisch_Erfgoed
http://www.genealogie-info.nl/Inhoudsopgave-OgE.html
https://www.gemmagazine.nl/
http://www.beroepenvantoen.nl/
http://www.familiegeschiedenis.be/nl
https://historiesvzw.be/nieuws/familiegeschiedenis-be-in-een-nieuw-jasje-met-extra-materiaal/
https://historiesvzw.be/nieuws/familiegeschiedenis-be-in-een-nieuw-jasje-met-extra-materiaal/
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Voormoeders, stambomen en mitochondriaal DNA 
De afgelopen twee 
jaar schreven zich 
maar liefst 7800 
Vlamingen in bij het 
project MamaMito, een 
Belgisch citizen 
science project rond 
genetische 
genealogie, om actief 
hun moederlijke 
stamlijn op te zoeken. 

Op basis van hun data werden onder alle deelnemers koppels met 
een gemeenschappelijke voormoeder gevonden. Van deze 
maternale verwanten werd vervolgens het mitochondriale DNA 
geanalyseerd, een stukje erfelijk materiaal dat enkel via de moeder 
wordt overgeërfd.  

Op 28 november 2021 zullen tijdens de Dag van de Wetenschap 
de resultaten van het MamaMito-project worden gepresenteerd. 
Hierbij worden antwoorden gegeven op diverse vragen: 

▪ Wat kunnen we leren uit de moederlijke stamlijn? 
▪ Welke archiefbronnen geven informatie over wie onze 

voormoeders waren? 
▪ Waarom is het belangrijk om het mitochondriale DNA te 

koppelen aan de moederlijke stamboom? 
▪ Welke mitochondriale variatie vinden we onder de Vlaamse 

deelnemers en wat kunnen we daaruit leren over ons verre 
verleden? 

▪ Wat brengt de toekomst door stambomen met DNA te 
combineren? 

Wilt u deze studiedag bijwonen dan kunt u zich vanaf 6 oktober 
inschrijven via www.dagvandewetenschap.be. 
Uiteraard is hierbij ook de, ook bij ons bekende, Vlaams geneticus 
en genealoog Maarten Larmuseau betrokken.  

http://www.dagvandewetenschap.be/
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De tweede helft 

M. Vulsma-Kappers  

Generatie VIII 
132. Gijsbert van Woudenberg, ged. Harmelen (geref.) 17-11-1737; 

1765 won. Woerden; tr. (1) Harmelen 10-7-1762 Grietje Willems 
van IJsselstein, j.d. van Gouda, won. Uithoorn; tr. (2) Harmelen 
12-5-1765 

133. Maria Hogerschei (Hogerschij, Hogerscheid), j.d., won. 
Woerden.  

134. Willem den Heeten, geb. onder Woerden, ged. Woerden (geref.) 
21-1-1742, won. op Rietveld, tr. Barwoutswaarder 9-10-1773  

135. Elizabet van der Velde(n) (Leijsie, Leijcie), geb. Willeskop bij 
Montfoort, won. op Rietveld; te Woerden acht kinderen gedoopt 
1771-1788.  

148. Jan Velthuijs, geb. Vollenhove ca. 1730, otr. Amsterdam 18-4-1755  
149. Dirkje Kuijlman (Cuijlman, Kuelman), geb. Kampen ca. 1733, 

overl. Amsterdam 20-5-1813 [werd in Kampen ingeschreven]; 1786 
aanwezig bij ondertrouw zoon Jurriaan (kw. 74).  

Zij testeerden Amsterdam 22-4-1773, wonende in de 
Voetboogstraat (NA 11209; nots. Beukelaar).  

150. Martinus Vastenhout (ook: Vastenhouw), begr. (vermdl.) 
Harderwijk 23-12-1784, tr. in/voor 1753  

151. Maria Lamans (ook: Laamans, Martien Lammerts, Marij Hendriks; 
in WieWasWie transcripties soms: Camans, Camars), won. 
Rotterdam (1786), doopgetuige 1787.  

154. Adolph de Roos, te Waalwijk ca. 1751; te Amsterdam 1781 
aanwezig bij ondertrouw dochter Johanna (kw. 77).  

162. Willem Vowinkel (Fowinkel 1763), geb. Northoorn ca. 1736, geref., 
aanwezig bij ondertrouw zoon Hendrik Albert (1805), otr. 
Amsterdam 6-5-1763  

163. Maria Visser (Fisser), geb. Amsterdam ca. 1733, geref.; wed. van 
Arie van Roossemalen (otr. Amsterdam 24-4-1761; ouders dood, 
geast. met haar zuster Geertruij Visser, die geb. ald. ca. 1731, otr. 
ald. 1-11-1771 Jan Dirk Feij).  

166. Johannes Fehleise (Jan; Felice, Felise), overl. voor 1822, 
metselaarsknecht, tr.  
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167. Gerretje van Aardenburg (Gerritje), overl. voor 1822.  

Kinderen gedoopt te Haarlem: Andries (1772), Josina 
(1773), Maria Elisabeth (1775), Johannes (1781), Josina en 
Charlotta (1785).  

168. Gerrit Sligting (Slichtig, Slichtenge, Sligttegen, Slegting), geb. 
Dingstee [Dingstede bij Meppel] ca. 1700, geast. met zijn neef 
Willem Wiedink, otr. Amsterdam 9-9-1735  

169. Jannetje Leijmans (Lijmans), ged. Amsterdam 6-9-1713, overl. 
voor 1785; 1781 aanwezig bij ondertrouw zoon Johannes (geb. ca. 
1755). 

170. Barend Timmerman, geb. Onna ca. 1711, otr. Amsterdam 26-10-
1742  

171. Maria Catharina Stoelman (Maria Catrina; Stoelmans, Stoeleman; 
Stuurman 1743)), geb. Oestenberg (1742) of Hoesbergen (1765) 
ca.1719, 1785 aanwezig bij ondertrouw dochter Anna (kw. 85); otr. 
(2) Amsterdam 10-5-1765 Christiaan Vrijling (Frijling, Vreelingen 
1771), uit Den Haag, wedr. Beeletje Bos.  

In 1742 geast. met broer Carel Stoelemans. Carel Philip 
Stoelman, van Hesbergen, geb. ca. 1722, otr. Amsterdam 
26-8-1746 Catrina van Ommeren; beiden doopgetuige in 
1749 bij Carel Philip, zoon van kwn. 170/171.  

172. Jan te Nuijl (ook: ten Uijl), ged. Amsterdam 19-1-1749, otr. ald. 24-
4-1777  

173. Hendrika van Grol, ged. Vreeland (geref.) 2-7-1752 (als Hendrina); 
hertr. (2) otr. Amsterdam 28-11-1788 Hendrik Glashorst, geb. ald. 
ca. 1757, wedr. Antje Moldoorn (Molledoor), zoon van Leendert 
Glashorst; otr. (3) Amsterdam 17-11-1797 Johannes de Bes, geb. 
ald. ca. 1767; beiden doopgetuigen 1805 bij Hendrika, dr. van kwn. 
86/87.  

176. Arend de Wolff, j.m. van Amsterdam, ged. ald. 9-3-1738; afwezig in 
1818, verblijfplaats in 1823 onbekend, otr./tr. Rotterdam 27-3/12-4-
1763 

177. Willemijntje Duurmeijer (Willemina, Willemijna; Alida 1823; 
Deurmeijer, Duermeijer), j.d. van Rotterdam, begr. ald. 16-11-
1771 (nalatende 3 minderjarige kinderen).   

178. Dirk Buijs (Buis), geb. Rotterdam ca. 1739, overl. ald. 14-11-1818 
(’79 jaar, 8 mnd., 3 dgn.’), zakkendrager, otr./tr. (1) Rotterdam18-
12-1763/3-1-1764 Marietje van der Swaan (Maria van der 
Zwaan), j.d. van Rotterdam; tr. (2) in/voor 1770  
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179. Petronella Stok (Pieternella, Pieternelletje), ged. Rotterdam 4-11-
1745, overl. ald. 10-12-1815.  

180. Arie Glimmerveen, j.m. van Bleiswijk, otr./tr. Rotterdam 11/27-6-
1758  

181. Ingetje van Leeuwen, j.d. van Rotterdam.  
188. Jan Albertus Mijnlieff, geb. (Oost) IJsselmonde; otr./tr. (1) 

Rotterdam 16-4/2-5-1758 Meijnsje Cornelisse Vermeer, j.d. van 
Hendrik Ido Ambacht; otr./tr. (2) Rotterdam 29-4/15-5-1764 Teuntje 
Elseman (Elzemans), wed. Arij Kaas; otr./tr. (3) Rotterdam 1/17-5-
1768  

189. Johanna Wessing (in de overlijdensacte van zoon Adrianus (kw. 
94) vermeld als Johanna van Hamwijk), ged. Rotterdam (geref.) 
24-8-1738, begr. ald. 4-5-1787; otr. (1) Cool 3-6-; otr./tr. Rotterdam 
6-/22-6-1762 Jan Hamwijk, j.m. van en won. onder Cool.  

190. Klaas Crepijn (Claas, Klaes; Krepijn, Crippijn), begr. Overschie 8-2-
1793; otr./tr. (2) 20-10/12-11-1775 Adriana Benjamijnse van der 
Hutte, wed. Arij Pieters van der Weg; otr./tr. (1) Overschie 4/20-5-
1764 

191. Commertje Brandenburg (Commerina), j.d. van Overschie, ged. 
ald. 18-11-1736 (als Kommertje), begr. ald. 31-8-1775.  

Klaas Crepijn staat in de WieWasWie-klapper bij zijn 
huwelijksinschrijving met Commertje als Arij Crepijn. 
Controle niet mogelijk door niet voorhanden scan.  

226. Arien Jansen Middelkoop, geb. en won. op Zijderveld (aan de 
Diefdijk), otr./tr. Breukelen / Zijderveld 14/25-4-1707  

227. Geertje Claas van Dijk, geb. op Lexmond, laatst won. Breukelen 
(1707), nog doopgetuige Loenen 1752, 1761.  

228. Pieter Cornelisz Verhaan (1705, 1706, 1712, 1713; den Haan 
1710, 1722; 1x foutief in klapper WWW als Verbaan), won. op 
‘Snel’, overl. voor 1741, tr. Woerden 1-11-1705 

229. Aagje Jans van Rossum (van Rossem), won. op Polanen, moeder 
van kw. 114 (1741). 

In het gereformeerde doopboek van Woerden staat tussen 1 
en 9 oct. 1709 [scan 6]: ‘verdere aantekening van de gedoopte 
kinderen in de gereformeerde kerck tot Woerden ende van de 
namen der ouders en getuygen volgens den inhoud der 
overgeleverde briefjes’. Dat hun kinderen Cornelis (1706), 
Pieter (1710), Jannigje (1712), Marrigje (1713), Grietije (1715), 
Hannis (1717) en Johannis (1719) via klappers moeilijk te 
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vinden waren zou dan kunnen liggen aan de tekst op de door 
de ouders ingeleverde briefjes. De moeder werd een paar keer 
alleen met haar voornaam Aegije te boek gesteld; de vader als 
Verhaan en de Haar [laaggeletterden?]. De enige manier om 
dan een heel gezin bij elkaar te krijgen is het doopboek bladzij 
voor bladzij door te nemen. Deze wijze van zoeken leverde 
echter niet de doop van Willem (kw. 114) op. Misschien is zijn 
doopbriefje zoekgeraakt. 
Het is van belang, dat niet alleen één enkele scan ter 
beschikking wordt gesteld, maar dat de hele film van één 
boekdeel – of liever nog de hele overgeleverde periode – 
doorzoekbaar is, zodat je heen en terug kunt bladeren.  

 
Opmerking bij doopbriefjes Woerden 1709 (fragment bijgesneden) 

232. Teunis Korver (Theunis Seijmensz Korver), otr./tr. (2) Breukelen 
2/23-4-1757 Treijntje Jans van der Kleijn, j.d. van Hekendorp bij 
Oudewater; tr. (1) ca. 1746  

233. Feijtje (IJsbrands) Smallaan.   
234. Harmen (Jans) Ho(o)genhout, geb. Zegveld, won. Kortrijk, otr./tr. 

Breukelen / Harmelen 10/24-1-1745  
235. Maria (Willems) van Zwol, geb. Gerverskop onder Harmelen, ged. 

Harmelen 12-10-1721; 1745 won. Kortrijk.  



 Periodiek van de NGV Afdeling Amsterdam e.o. 19 

248. Jan Hendrik van Baarzel, ged. Woerden (geref.) 9-9-1739, otr./tr. 
(2) Woerden 30-1/15-2-1789 Geertje van der Voorst, geb. en won. 
ald.; otr./tr. (1) Woerden 14/30-8-1761  

249. Elisabeth van Hesta (Lijsbet 1734; Woerdense spelling: Eliesabet), 
j.d. van Amsterdam, ged. ald. (geref.) 1-12-1730, begr. Woerden 
15/18-7-1788.  

252. Jan Bos, ged. Kockengen (geref.) 19-11-1741, tr. ald. 2-10-1763 
(att. van Wilnis)  

253. Geertje Berghoef, ged. Wilnis (geref.) 1-7-1742.  
254. Harmen Vien, ged. Kockengen (geref.) 21-4-1737, tr. ald. 19-10-

1766 
255. Eijgje Bogaard (ook: Eije, Eijtje; Bogert), ged. Kockengen (geref.) 

12-12-1745.  

Generatie IX  
264. Evert van Woudenberg, tr.  
265. Willemijntje Gijsberts Verburg, ged. Harmelen (geref.) 13-11-1712 

(als Willemtje);  kinderen te Harmelen gedoopt 1736 – 1751.  
268. Henderik den Heeten, ged. Woerden 9-12-1714, otr./tr. ald. 12/26-

7-1739 (beiden wonende in de pannenbakkerijen)  
269. Trijntje Alsum (Alsem).   
298. Gerrit Jan Cuijlman, 1755 aanwezig bij ondertrouw dochter Dirkje 

(kw. 149).  

Echter, in de overlijdensakte van Dirkje staan als ouders 
Jurriaan Kuijlman en Geesje Beerends. Gezien de 
vernoemingen lijkt dit echtpaar juister. Jurriaan was nog 
doopgetuige in 1760.  

324. Harm Fowinkel, 1763 won. Northoorn; waarschijnlijk doopgetuige te 
Amsterdam 6-5-1764 als Harmanus Voowinkel samen met Swantin 
Aldenkamp bij een zoon van kwn. 162/163, die op 19-5-1765 een 
dochter Swaantie lieten dopen (get.: Harm Vowinkel), tr.  

325. ? Swantin Aldenkamp ?  
338. Jurriaan Pauwelisse (Poulusz), van Danzig, geb. ca. 1682, 

varensman, otr. Amsterdam 24-9-1706  
339. Trijntje Dortwijn, ged. Amsterdam 24-2-1686; 1735 aanwezig bij 

ondertrouw van dochter Jannetje (kw. 169); otr. (2) ald. 17-2-1736 
Jacob Schuerink, van Antwerpen, wedr. Annetje van der 
Oudermoolen.  
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344. Gerrit te Nuijl, geb. Deventer ca. 1718; otr. (1) Amsterdam 3-1-1744 
(geast. met neef Dirk ten Nuijl) Henderika te Nuijl, ged. ald. 6-9-
1712 (geast. met broer Cornelis te Nuijl), dr. van Fredrik te Nuijl en 
Johanna Ploegs; otr. (2) Amsterdam 5-4-1748  

345. Dina Swidde, ged. Amsterdam (geref.) 9-6-1709; in 1777 aanwezig 
bij ondertrouw zoon Jan (kw. 172).  

346. Harmanus van Grol, ged. Schalkwijk (geref.) 9-7-1719 (als 
Harmannus); 1777 te Vreeland (volgens ondertrouw kw. 173), 
otr./tr. (1) Ter Aa 13-11/6-12-1739 (met att. van Breukelen 5-12/) 
Pieternel (Petronella) van Dijk, wed. Willem Hendriksz de Haas; tr. 
(2) Vreeland 2-6-1743  

 
Doop Harmanus van Grol, 1719 

347. Petronella Goes (ook: Pieternelletje), j.d., wonende in de 
Watergraafsmeer.  

Harmanus en Pieternella doopgetuigen te Amsterdam 1783 
(2x) en 1787.  

352. Lambert de Wolf, van de Beverwijk, korenmeter (1741), otr. (2) 
Amsterdam 27-10-1741 Johanna Schrams; tr. (1) Hillegom 20-5-
1731  

353. Trijntje van Diest, ged. Hillegom (geref.) 23-7-1702, begr. 
Amsterdam 16-9-1741 (nalatende 2 kinderen).  

358. Jan Stok (Johannes; Stock), zijnde geweest garentwijnder, tr.  
359. Doret(h)e Blauvoet (Dora, Doora; Bleauvoet, Blaauvoet; in 

overlijdensakte kw. 179 genoemd Doortje Kerdet en zou gedoopt 
zijn te Rotterdam).  
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378. Jan (Johannes) Wessing, van Rotterdam, begr. ald. 15-2-1790; 
otr./tr. (2) Rotterdam 9/25-4-1741 Pleuntje (Plonia) Feijs (Feyt, 
Vijs), begr. ald. 25-3-1769; otr./tr. (3) Rotterdam 17-12-1769/1-1-
1770 Anna van Agthoven, geb. Leiden, begr. Rotterdam 7-1-1792, 
wed. Jan Sterling (tr. Rotterdam 3-5-1746); tr. (1) in/voor 1738  

379. Lisbet Sluijters, begr. Rotterdam 19-11-1740 (nalatende 1 
onmondig kind).  

382. Claas (van) Brandenburg, ged. Overschie (geref.) 20-9-1709, begr. 
ald. 11-4-1772, otr./tr. ald. 21-5/6-6-1734  

383. Maria van ’t Hoen (Marijtje Ariens), ged. Overschie (geref.) 2-10-
1712. 

452. Jan Arissen, liet te Zijderveld dopen: Engeltje 10-1-1675 en 
Thomas 7-11-1678.  

Mogelijk broer van Pieter Arissen Middelkoop, die als wedr. 
van Beligje Bastiaans te Zijderveld ondertrouwde 21-1-1688 
met Hilligje Huiberts, wed. Jan Damen.  

464. ? Sijmen Theunisz Corver, j.m. onder Loenen, otr. Loenen 4-6-1702  
465. ? Niesie Pieters Kok. j.d. te Ter Aa.  
466. ? IJsbrand Jacobs Smallaan, van Geeltjesdorp onder Kockengen, 

won. Kamerik, otr./tr. Zegveld 6/21-11-1717 (attest. naar Kamerik 
21-11-1717)  

467. ? Teuntje Aris de Jong, van Zegveld, won. Kamerik.  
468. Jan Harms Hoogenhout, Breukelen 1745 aanwezig bij huwelijk 

zoon Harmen (kw. 234); = kw. 1022.  
469. Eijtje Cornelis Breij, = kw. 1023.  
470. Willem Jansz van Zwol (ook: Willem Jan Aarde(n); dubbel-

patroniem; in de WWW-klapper wordt Aarde als familienaam 
gezien), ged. Harmelen 19-10-1679; 1708 en 1745 won. 
Gerverskop, aanwezig bij huwelijk dochter Maria (kw. 235); tr. 
Harmelen 12-10-1708 

471. Niesje van den Bos (van de/den Bosch) [bij alle kinderen Niesje 
genoemd, alleen bij haar huwelijk Neeltje Daal van den Bosch], 
ged. Harmelen 11-4-1686.   

Uit de index van NA Breukelen [Br. 001 a 004], f. 21verso; 
24-12-1705: coopced[ul] tussen Mees Aerts van Swol c.s. en 
Willem Jans van Swol [Mees was vermoedelijk Willems 
oom]. 
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496. Caspaar van Baarsel (Casparus, Caspar; van Baasel, van Barsel), 
geb. van ‘dallter’ in Reijsel, laatst won. Woerden (1724), begr. 
Woerden 4-12-1747, otr./tr. (1) ald. 27-10/12-11-1724 Willempije / 
Willemeijn van der Saan, wed. Jan de Weij (de Waaij) [tr. 
Woerden 3-6-1720]; otr./tr. (2) Woerden 2/18-5-1727  

497. Adriana van der Schroef (ook: Andrea; Schroeft 1751), ged. 
Woerden 4-8-1706, begr. ald. 6-11-1751.  

498. Jacobus van Hesta, ged. Amsterdam (geref.) 11-6-1704, mr. 
schilder, otr. (2) Amsterdam 7-12-1736 (ingetekend; acte verleend 
23-12-1736) Helena de Bie, j.d. van en won. Maarssen; otr. (1) 
Amsterdam 16-7-1728 (met verwijzing naar de Huwelijks Rolle d.d. 
25-6-1728) 

499. Dina Braamberg (Brambergh), geb. Amsterdam ca. 1705, rk, begr. 
ald. 25-5-1733 (huis- en kraamvrouw; nalatende drie kinderen). Het 
derde en jongste kind was Lambertus Franciscus, geref. ged. 15-4-
1733, maar kort daarna begraven op 6 juli. Ook Elisabeth werd 
gereformeerd gedoopt, maar Geertruij rk op 10-6-1729 (als 
Gertrudis). 

Jacobus en Helena testeerden Amsterdam 23-10-1739 voor 
nots. Ph. Pot; zij woonden te Maarssen. Tot voogden over 
zijn voorkinderen, Geertruij en Elisabeth, werden zijn 
zwagers Wouter Wettering [= Rettering; ook: Riddering] 
en Adriaan de Bie benoemd. 
Jacobus trad 8-9-1734 op voor zijn twee kinderen, Geertruij 
en Lijsbet, als mede-erfgenamen (samen 1/20 deel) van Jan 
Bramberg (nots. Benjamin Phaff). De in deze acte eveneens 
genoemde Francois Braamberg otr. Amsterdam 17-4-1705 
Poulina Benschop. Hij zou geboren zijn te Deventer ca. 
1675, was wijnkoper en werd geassisteerd met zijn moeder 
Elisabeth Blomkes. Zij woonde op de Schager markt en 
werd van daaruit begraven op 1-9-1707. Jan Brambergh van 
Anholt, geboren ca. 1664, kleermaker, woonde (ook) op de 
Schager markt ten tijde van zijn ondertrouw 10-12-1694 met 
Philippina van Rijsburg.  

504. Willem Bosch, ged. Kockengen 30-8-1691, tr.  
505. Gerritge Hendriks de Ridder; drie kinderen gedoopt te Woerden 

(1729, 1731, 1734) en vijf te Kockengen (1736-1741).  
506. Klaas Pieters Berghoef, j.m. van Woerden, won. Wilnis, otr./tr. ald. 

13/29-5-1729  



 Periodiek van de NGV Afdeling Amsterdam e.o. 23 

507. Aaltje Elberts de Groot (ook: Alberts), j.d. van Mijdrecht, won. 
Oudhuijsen.  

508. Arie Cornelisse Vien (Adriaen), ged. Kockengen (geref.) 16-3-1704 
(als Aert), won. Laagnieuwkoop, tr. Kockengen 4-4-1723  

509. Trijntje Harmens Honselaar (Hondselaar, Hontselaar, 
Hondzelaar, Honzelaar, Hondtzelaar), ged. Kockengen (geref.) 
27-2-1705.  

Huw. Voorw. te Kockengen, nots. Bilstein (KO 002 a 001), 
No. 76, 19-3-1723; Adriaan Cornelis Vien, j.m., won. 
Leechnucoop, geast. met Claas IJsackse Veen en Dirk van 
Darthuijsen als voogden, met Trijntie Harmens Honselaar, 
j.d. won. bij den Dorpe van Cockengen, geast. met Jacob 
Aartse Zaal en Abraham Jacobs Blom haar voogden.  

510. Jan Cornelisse Bogaart (Bogert), ged. Breukelen16-8-1705, won. 
laatst onder Ter Aa, otr./tr. Breukelen 8/23-1-1736  

511. Aaltje Jans Hogenhout (Hoogenhout, Hogenhoud, 
Hogenhoudt), geb. in den Legenbroek, ged. Zegveld 31-3-1709; 
won. Kortrijk (1736), nog doopgetuige Kockengen 1771.  

Op dezelfde dag (onder)trouwde Jan’s broer Hendrik 
Cornelisse Bogert met Jacomijntje Aris Fokker. Zij werden 
geast. met hun moeder Geertje Bogert; de bruiden met hun 
resp. vaders.  

Generatie X  
530. Gijsbert Gijsberts Verburg, j.m. van Buurmalsen; 1748 won. Indijk; 

tr. (2) Harmelen 5-5-1748 Marrigje Jacobs van Dam, won. 
Breeveld, wed. Jacob Louwen van Nes; tr. (1) Harmelen 18-4-1706 
(att. van de Meern) 

531. Jannigje Harmens, van Harmelen; vijf kinderen gedoopt te 
Harmelen 1707 – 1719.  

536. Leendert Willems den Heeten, ged. Woerden (geref.) 11-5-1681, 
otr./tr. Woerden 9/24-8-1710 (beiden wonende in de 
pannenbakkerijen)  

537. Gijsje Hendriks Fok (Fokken, Vak 1711).   
678. Jan Dortwijn, van ‘Rijn’ geb. ca. 1655, soldaat, begr. Amsterdam 

27-5-1705 (nalatende 3 kinderen), otr. Amsterdam 2-6-1685  
679. Engeltje Jans (Elferinkhof, 1675), van ‘Stenveren, Stenvoorde’ 

[Steinfurt?], geb. ca. 1650; 1706 aanwezig bij ondertrouw dochter 
Trijntje (kw. 339); otr. (1) Amsterdam 31-5-1675 Cornelis de Graaff 
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(1675: de Graver), van der Veer [Veere], geb. ca. 1653, 
kleermaker, geast. met zijn oom Hendrick Binckhoff. Engeltje 
werd in 1675 geast. met haar zuster Trijntje Jans.  

690. Gerrit (Evertse) Swidde(n) (Swits 1692), geb. Amsterdam ca. 1671, 
timmerman; otr. (2) ald. 24-12-1716 Aagie Prins, wed. Jan Jansen 
van Benthem; otr. (1) Amsterdam 16-8-1692 

691. Marretje Pieters Engerhoven, ged. Amsterdam (geref.) 6-6-1668, 
begr. ald. 20-10-1715 (nalatende zes kinderen).  

692. Johannes van Grol (ook: Hannis), j.m. van Schalkwijk, tr. ald. 4-8-
1715  

693. Geertruijda van Meurs, j.d. van Schalkwijk.  

Uit dit huwelijk werden te Schalkwijk twee kinderen gedoopt: 
Jacoba op 3-3-1717 en Harmannus (kw. 346). Bij zijn doop 
werd genoteerd: ‘… soon gedoopt van Geertruijd van Meurs 
huijsvrouw van Hannis van Grol die om redenen in  de acta 
des kerkenraads te sien ondr. het jaar 1719 van haar selfs is 
geheeven’. 

706. Harmen Joosten van Diest, ged. Lisse 3-3-1669, schepen van 
Hillegom (1725), tr. Lisse 4-8-1697  

707. Geertje Vegters (Vechters, Veghters; van Wetter, van Wetteren), 
ged. Lisse 24-4-1672, nog doopgetuige in 1722, begr. Hillegom 
23-2-1737 (als weduwe).  

Leiden, NA, nots. Hendrik Sijen (blad 77, scan 326); 27-6-
1717 Harmen Joosten van Diest, verklaring. 

 

Voor gegevens uit Hillegom zie ook de Reeks 
Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden (uitg. 
afd. Rijnland), nr. 22; voor gegevens uit Lisse dezelfde 
Reeks, nr. 16, beide bewerkt door Elly Keus [DTB-registers].  

718. Jacobus Bla(a)uvoet, tr.  
719. Antonetta Pel,  
764. Bartholomeus Jorisz van Brandenburg, j.m. van Overschie, otr./tr. 

ald. 6/21-6-1699  
765. Aegje Leenderts Oosthoek, j.d. van Overschie.  
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766. Arien Ewoutsz van ’t Hoen (Arij, Arie; van Thoen), j.m. van 
Overschie, tr. Overschie 4-2-1703  

767. Commertje Sijverts Hoogenban (Siewers, Ziverts; van den 
Hogenban), j.d. van Overschie.  

940. Jan Aerden van Swol, won. Gerverskop, 1677 te Harmelen, tr.  
941. Henderickje Willems Bosch; kinderen gedoopt te Harmelen en 

Kockengen. 
942. Claes van de(n) Bosch, tr. Harmelen 26-4-1685  
943. Lijsbet Mathijs Verlaen (Elisabeth van der Laen 1685).  
994. Frederik (Gerritse) van der Schroef (Fredrick; van der 

Schroeff/Schroeft), ged. Woerden (geref.) 12-2-1677 (Fredirck), 
won. in de Pannebackerij, tr. Woerden 17-5-1699 

995. Andrea de Kramer (de Cramer 1751), (geen herkomstplaats 
vermeld bij huwelijk), begr. Woerden 19-6-1751.  

Te Leiden werd 7-4-1670 gedoopt Andrea, dr. van Adriaan 
de Kramer en Teuntje Jans Haak.  

996. Lammert van Hesta (Lambert; van Hessta), begr. Amsterdam 7-3-
1714 (nalatende zeven kinderen), tr. in/voor 1690  

997. Geertruij van Barneveld (van Bernevelt), begr. Amsterdam 4-3-
1742 (nalatende mondige kinderen; overleden t.h.v. haar 
behuwdzoon Wouter Rettering).  

Geertruijd van Barneveld huisvrouw van Lambert van Hesta 
legde 28-6-1712 met drie andere vrouwen een verklaring af 
voor notaris Gerard van Esterwegen over het kwaad gedrag 
van Harmanus de Koning, breukmeester, tegen zijn vrouw. 
Geertruijd, nu weduwe Lambert Hesta, en Anna van 
Barneveld, huisvrouw van Ambrosius La Ros bevestigen op 
20-7-1734 voor notaris Jan Ardinois de ontvangst van 
betaling door Arent Anthonisse Mom voor huisvesting.  

1008. Arien Freken Bos(ch) (Vreken, Fredriks), won. Kockengen, tr. 
Breukelen 26-4-1685  

1009. Arisje (Jans) Blom, doopgetuige Woerden 1729 bij kleindochter 
Anna.  

1016. Cornelis Willems Vien, tr. Kockengen 3-2-1695  
1017. Teuntje Jacobs Cosijn, j.d. in den Houdtdijck tot Kamerik.  
1018. Harmen Dirks Hon(t)selaar, geb. Geeltiensdorp, ged. Kockengen 

(geref.) 22-11-1674, overl. 1712 [zie bij kw. 2036], tr. Kockengen 
14-1-1703 (beiden won. Portengen)  
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1019. Metje Lamberts Kruijswijk, ged. Wilnis (geref.) 1674 (tussen 20 
sept. en 23 dec.) (doopget. Neeltje Polen), overl. tussen 1707-
1712, vóór haar man.  

Nots. Voordewint (KO 001 a 001); 5-10-1707; Harmen 
Dircksen Honselaar schuldig aan zijn vader Dirck Cornelisen 
Honselaar 1000 car.gl voor het kopen van 8 morgen 
leenland in het Zuideinde van Portengen. Getuige: Willem 
Lammersen Kruijswijk.  

1020. Cornelis Gijsberts Bogert, 1703 won. Otterspoorbroek onder 
Breukelen, otr. Breukelen, tr. Harmelen 29-4-1703  

1021. Geertje Jans van Swol (van Zwol), geb. Gerverskop / ged. 
Kockengen 25-6-1681, 1703  won. Gerverskop, in 1736 te 
Breukelen aanwezig bij de huwelijken van zoons Hendrik en Jan.  

1022. Jan Harmens Hoogenhoudt (Hermens, Hogenhout, 
Hoogenhauwt), in 1736 vader van Aaltje (kw. 511), tr. Breukelen 
27-11-1701 (beiden won. Kortrijk)  

1023. Eijtje Cornelis Breij,  

Generatie XI 
1072. Willem Pieters den Heeten, tr. in/voor 1665  
1073. Annitje Jans (Snell); vijf kinderen gedoopt te Woerden 1665-

1670.  
1380. (Evert NN), tr.  
1381. Grietie Jans, Amsterdam 1692 aanwezig bij ondertrouw zoon 

Gerrit (kw. 690). 
1382. Pieter Harmens van Engerhoven (ook: Engerhove), van 

Engerhoven, geb. ca. 1639, kalanderman, otr. Amsterdam 4-4-
1665  

1383. Dina Cornelis van Dijck, van ’s-Gravenhage, weduwe Job 
Leendertsz.  

Als in leven zijnde ouders vermeld in het testament van zoon 
Cornelis Pietersz Engerhove, garentwijnder en blauwverver 
en diens vrouw Judith Gerrits de Lucht, 9-7-1691 [SAA, NA 
2387, f. 270/273, nots. Jacob de Winter]. Hun huw. voorw. 
voor dezelfde notaris 9-9-1690 [NA 2386, f. 376/378]. 
Cornelis werd begraven 26-11-1693. Judith otr. (2) 
Amsterdam 28-5-1694 als wed. Cornelis Pieters van 
Engelhoven, met Jacob Senten, 21 jaar, verver. 
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Een Pieter Engelhoven werd begraven Amsterdam 24-3-
1709.  

1412. Joost Klaesse van Diest, won. Lisse (1671), won. Hillegom 
(1679); tr. (2) Hillegom 1-3-1671 Neeltje Kornelis (Glaz 1679), j.d. 
ald.; otr. (3) Hillegom / Warmond 16-4-1679 (attest. naar 
Oegstgeest) Pietertie Vechters, j.d. won. Warmond; tr. (1) Lisse 
25-3-1668  

1413. Guurtje (Geertje) Dircks.  
1414. Vechter Jansz (van Wetteren), vlasser te Lisse (1693), tr.  
1415. Trijntje Gerrits (van Brederode).  

Leiden, NA, nots. Johan de Blaeuwen, inv.nr. 1336, blz. 1; 
Arij Dirx Heemskerck en Vechter Jans van Wetteren, 
beiden won. tot Lisse, bekenden schuldig  te zijn aan Dirck 
Verhagen 100 gl. voor geleend geld. Leiden, NA, nots. 
Jacobus Boeckweijt, nr. 28, 6-6-1693; Vechter Jansz van 
Wetteren, vlasser en Trijntje Gerrits van Brederode, 
echtelieden, won. Lisse; codicil: mocht hun dochter Geertje 
Vechters van Wetteren nog niet getrouwd zijn als beide 
ouders zijn overleden (of één van hen), dan krijgt zij vooraf 
uit de boedel 200 gl., en het beste bed, peluw, twee 
hoofdkussens twee dekens en beddengoed, van alles het 
beste, wollen en linnen, ter compensatie van wat de andere 
getrouwde kinderen als uitzet, bruiloftskosten e.d. ontvingen.  

1988. Gerrit Jansen van der Schroeff, ged. Woerden (geref.) 17-9-1645, 
otr./tr. Woerden 8/24-5-1667  

1989. Jannighje (Vredircks) Knijff, begr. ? Woerden 24-9-1711 als 
Jannetje Fredriks Verbaan, wed. Gerrit van der Schroeff.  

De dubbel ff wordt nogal eens in de WWW-klapper als ft 
weergegeven; de ‘n’ in Knijf soms als een ‘u’. Controle is 
momenteel niet mogelijk vanwege een ‘storing’ bij het 
Utrechts Archief.  

2036. Dirck Cornelissen Honselaar, 1674-1682 won. Geeltiensdorp, 
overl. Kockengen, gerecht Portengen 9-3-1721, 9-3-1721, tr.  

2037. Trijntje Harmens de Jongh.  

Nots. Bilstein (KO 002 a 001 = Kockengen), no. 62 t/m no. 
68; 18-6-1721, Staat en inventaris; o.a. een hofstede in 
Gieltjesdorp. Dirk had twee zoons bij Trijntje: Harmen en 
Hendrik, die ná hun moeder zijn overleden [Hendrik werd 
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gedoopt Kockengen 22-11-1674]. Harmen heeft bij Metje 
Lamberts Kruijswijk – in hun leven echtelieden – twee 
kinderen verwekt, met name Trijntie en Lambert [feitelijk 
drie; de eerste Lambert werd in 1703 gedoopt], nog 
onmondig en in leven. Hendrik heeft bij Annetie Dirks de 
Langh – in haar leven echtelieden – geprocreëerd drie 
kinderen met name Trijntie, Dirk en Neeltie, alle drie 
onmondig [maar Trijntje oud genoeg om mede te 
ondertekenen]. De inventaris is opgemaakt door Jacob 
Aartsz Zaal en Abraham Jacobsz Blom als gestelde 
administrateurs, in het bijzijn van Steven Lamberts 
Kruijswijk, Hendrik Dirks de Lange, Gerrit van Kesteren, 
Marritje Jans Goethard wed. van Willem Lamberts Kruijswijk 
en Trijntie Hendriks Honselaar. No. 63, 17-8-1721; staat en 
inventaris door Zaal en Blom, gestelde mombers en Steven 
Lamberts Kruijswijk als oom en voogd van moederszijde 
over de kinderen van Harmen Dirks Honselaar en Metje 
Lamberts Kruijswijk, m.n. Trijntie en Lambert. Metje is eerst 
en daarna in het jaar 1712 Harmen dezer wereld overleden. 
No. 64, Rekening en bewijs door Zaal en Blom. No. 66, 
Rekening door Blom. No. 65 en 68, Scheiding nalatenschap 
Dirk C. Honselaar. 

2038. Lambert Stevens, j.m. won. in de Geer, overl. voor 29-6-1679 (de 
datum, waarop zijn zoon Lambert werd gedoopt met de 
aantekening: ‘doch de vader was doot’), otr./tr. Wilnis 19-3/2-4-
1665 (att. van Vleuten) 

2039. Jannetje Willem Ruijter (in klapper WieWasWie foutief Sluijter in 
1674), j.d. won. aan de Haar.  

Wilnis 19-3-1665: ‘… op schriftel. versoeck van Pieter van 
Liesvelt, schout tot Cockengen met onderteijckeninge va[n 
de] toecomende Bruijdegom en[de] Bruijt en[de] de ouders 
van beijden ende vader va[n de] toecomende Bruijdegom is 
met het schrift self gekomen versoecken[de] dat in te 
willigen.’ 

2040. Gijsbert Emausz Bogert, 1711 won. in Oud Aa onder Breukelen, 
otr. Ter Aa, tr. (2) Breukelen 15-2-1711 Geertje Teunis, wed. Jan 
van Aek (?), won. Maarssen, tr. (1) ca. 1675  
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2041. Teuntje Hendriks, als huisvrouw van Gijsbert Emousz Bogert nog 
doopgetuige te Breukelen 9-3-1704; toen Gijsbert in 1711 
hertrouwde werd zij ingeschreven als Teuntje Harmens van Rijn.  

2042 = 940. Jan Aerden van Swol, 1677-82 won. Harmelen, 
Gerverskop, tr.  

2043 = 941. Hendrikje Willems Bosch. 

Generatie XII.  
3976. Jan Otten van der Schroeff (Jan Otthen; Schroeff), te Woerden, tr. 

in/voor 1645  
3977. Aechjen Gerrits Mostaert (Mostert).  
4076. Steven Meertensz, te Wilnis, tr.  
4077. Mettien Lammers, weduwe in 1667, overl. voor 12-6-1671.  

Nots. Wm. Hofman (Wi 001 a 001 = Wilnis), 12-1-1667; 
Mettien Lammerts wed. Steven Meertens, won. in de Geer 
onder het gerecht van Outhuijsen, ter ene zijde, en Willem 
Stevens, Meerten Stevens, Lammert Stevens, Cornelis Jans 
de Bruijn man van Geertien Stevens, Bouwen Willems die 
Ruijter als man van Jannetie Stevens, allen kinderen van de 
voorn. Mettien Lammerts ter andere zijde; scheiding. Willem 
krijgt een perceel land, gelegen in Holland in het gerecht van 
Noorden, omtrent 1½ morgen. Lammert o.a. een huis en erf 
in Outhuijsen met 4 morgen land.  
Nots. W. Hofman ((Wi 001 a 002), 12-6-1671; Willem 
Stevens, Meerten Stevens, Lammert Stevens, Bouwen 
Willems Ruijter man van Jannetie Stevens, Jan Claes won. 
in Oud Kamerik en Willem Stevens als voogden van vaders 
en moeders zijde over de onmondige kinderen van Cornelis 
Jans die Bruijn en Geertie Stevens, overleden in de Geer, 
allen erfgenamen van Mettien Lammers, haar moeder en 
grootmoeder; scheiding. Lammert heeft tot zijn last genomen 
een schuld van 950 gl. t.b.v. hun comparanten oom Cornelis 
Meertens, waarmee boedel en goederen van hun moeder 
bezwaard was. 
Nots. Hofman [id.], 21-5-1674; Lammert Stevens, Jannetie 
Stevens, Neeltie Poolen wed. Willem Stevens, IJsack 
Abrams en Lammert Stevens voogden over de 
weeskinderen van Meerten Stevens en Neeltien Abrams, 
erfgenamen van hun overleden oom Cornelis Meertens den 
Ouden, in leven won. Kamerik; scheiding.  



30  Amstelland #123, september 2021  

4079. Neeltien Bouwens, overl. voor 29-5-1674.  

Nots. Hofman (Wi 001 a002), 29-5-1674; Lammert Stevens, 
man van Jannitien Willems Ruijter voor 1/3 part, Jannitie 
Stevens wed. Bouwen Willems Ruijter voor 1/3 part en 
Nellitien Willems Ruijters wed. Jan Cornelis den Beer voor 
1/3 part, erfgenamen van hun overleden moeder Neeltien 
Bouwens; scheiding. 

 

 

 

Historische nieuwsbladen archieven 

Wat Delpher in Nederland is, is 
www.Elephind.com voor de USA en 
Australië. Dus zoek je informatie over 
familieleden of bekenden in die landen, 
dan kun je in de kranten zoeken die in 
die website zijn opgenomen. 

 

Indische familieleden 

Een goed beginpunt voor uw speurtocht naar Indische familieleden is de 
site van het Centrum voor Familiegeschiedenis: 
https://cbg.nl/kennis/themas/indische-voorouders/  

Ook interessant is dan de site van Pelita, 
https://pelita.nl/home.html . Deze staat vol met 
nieuws/onderwerpen, verhalen, biografieën, boeken en 
dergelijke. Hun cultuurkist is eveneens de moeite waard. 
Ze geven een maandelijkse nieuwsbrief uit.. 

En wellicht is ook het Indisch Familie Archief (IFA) dan interessant 
(https://www.indischfamiliearchief.nl/). Dit is een archief en informatie-

centrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens 
over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige 
Nederlands-Indië verzamelt, beheert en toegankelijk maakt voor 
nakomelingen en geïnteresseerden. 

http://www.elephind.com/
https://cbg.nl/kennis/themas/indische-voorouders/
http://td35.tripolis.com/public/r/tljHD+Qcx4+nFj4NTBdTHw/VD1AFaOAPU7mMn02MHlwjQ/lDQ3UQUcFD2EQskueIhfcw
https://pelita.nl/home.html
https://www.indischfamiliearchief.nl/
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Geneanet gaat samen met Ancestry 
Nadat in augustus het Franse Filae (misschien kent u het nog 
als NotreFamille.com of Genealogie.com) werd overgenomen 
door MyHeritage, is het nog geen maand later de beurt aan 
Geneanet. Koper is Ancestry, naar eigen zeggen 's werelds 
grootste genealogische onderneming'. 
Eerder hadden Filae en Geneanet maanden vergeefs 
geprobeerd samen te gaan. 

Geneanet – uw redacteur gebruikt het veel voor onderzoek in 
de Zuidelijke Nederlanden – moest wat, want naar hun oordeel 
maakt ‘de combinatie van Filae’s databases en kennis samen 
met MyHeritage’s personele, technische en financiële bronnen, 
(…) het een zeer grote concurrent voor Geneanet.’ 

Voorlopig(?) verandert er voor Geneanetgebruikers niets. 'Dit 
besluit lijkt ons de beste manier om de voortgang te verzekeren 
van wat wij allen in de afgelopen bijna 25 jaar hebben 
opgebouwd binnen Geneanet.' 


