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Al onze bijeenkomsten zijn in De Thomas,  
Prinses Irenestraat 36 (nabij Beethovenstraat en WTC) 1077 WX Amsterdam.  
(020 673 81 71   info@dethomas.nl) tenzij anders aangegeven. 

                               De Thomas is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en fiets: 

                               tram 5. bus 65 of 246 Check voor uw vertrek altijd een 
                               OV-reisplanner, zoals 9292.nl 

Voor de auto geldt op straat tot 21.00 uur betaald parkeren. Tot ca. 19.30 uur is er 
voldoende ruimte. De Thomas ligt vlakbij een afrit van de A10. De parkeergarages 
rondom Station Zuid zijn heel duur. Voor sommige heb je zelfs een abonnement nodig. 
Pas op: parkeer echt in de Irenestraat zelf, want met een parkeerapp kun je in 
omliggende straten niet langer dan 1 uur parkeren! 

tel:0031206738171
mailto:info@dethomas.nl
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De afdelingsledenvergadering vindt plaats op dinsdag 15 november in 
een zaal van De Thomas, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam.  
Aanvang 19:30 uur. U bent van harte welkom! 

1. Opening en vaststellen agenda  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen en uitgaande post 
4. Voorbereiding Algemene Vergadering (AV) 26-11-2022 
5. Amstelland 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 

Notulen ALV dd. 19-4-2022  
Gehouden in de Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, 1082 BA 
Amsterdam. 
 
Bestuur K.E. Mensink, W. Furrer-Kroes, F.G.M. Garnier,  

E.A.M. Stricker, M. van der Knoop. 
Afwezig m.k. Bestuurslid M. Plat, leden J. ten Broek, D. Houtman. 

Aanwezig 30 leden inclusief bestuur. 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze 
bijzondere bijeenkomst – de laatste in de Pelgrimskerk. De volgende zal 
in september in De Thomas in de Prinses Irenestraat gehouden worden. 

2. Mededelingen 
Afwezig zijn met kennisgeving en bestuurslid mv. M. Plat en de leden 
mw. J. ten Broek en dhr. D. Houtman. 

3. Voorbereiding Algemene Vergadering (AV) 21-5-2022 
De voorzitter geeft aan dat er weinig te vertellen valt en dat het vooral 
een dag zal zijn waar aandachtig geluisterd wordt.  
De penningmeesters van het HB en de leden van de kascommissie 
hebben zeer hard gewerkt. Door een legaat van de overleden voorzitter 
van de afdeling Friesland is het leeuwendeel van de begroting gelukkig 
gerepareerd. 
De vorige HB voorzitter zal kort het woord voeren, waarover is natuurlijk 
niet bekend. 
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Beide afgevaardigden zullen daar bij aanwezig zijn en zaken zo goed 
mogelijk noteren. 
Mw. T. Laan vraagt gezien de financiële situatie waarom er nog geen 
betalingsverzoek vanuit de NGD is gekomen terwijl anderen dat al wel 
hebben gekregen. De secretaris zal navraag doen bij de HB penning-
meester. 

4. Famillement 25 juni in Amsterdam 
Deze dag wordt gehouden op twee plekken en wel in het Stadsarchief 
en het De la Mar theater. 
In de laatste wordt de informatiemarkt gehouden en de lezingen zullen 
plaats vinden in het Stadsarchief. Het vervoer tussen beide plekken 
geschiedt met boten. 
De NGV is met twee stands vertegenwoordigd en er wordt gevraagd of 
er leden zijn die willen en kunnen assisteren bij het bemannen hiervan, 
naast enkele bestuursleden en daarnaast personen die benaderd zijn 
door het HB. Mw. Laan en Mw. M. Vulsma bieden zich aan. De tijden 
worden nog afgesproken, er wordt gedacht aan blokken van twee uur. 

5. Rondvraag 
Dhr. E. Wiersma van de redactie geeft aan dat genealogie in de 
westerse wereld de op één na meest beoefende hobby is, na tuinieren. 
Ook in Nederland is genealogie razend populair. Zowel de klassieke als 
de moderne media besteden er veel aandacht aan. Dan is het pijnlijk te 
moeten constateren dat de NGV jaar na jaar alleen maar leden verliest 
terwijl wij als NGV toch zoveel kennis en kunde in huis hebben. 
Kennelijk doen we dingen fout. 
Starters en nieuwkomers zien ons bijna nooit als de plek waar ze 
moeten zijn om het ‘vak van genealoog’ te leren, iemand te laten 
meekijken bij wat ze gevonden hebben, of om hem vragen te stellen. 
Een van de manieren om interessanter gevonden te worden, is om in 
Amstelland (en elders binnen de NGV maar dat terzijde) 
belangstellenden een blik in onze genealogische keukens te gunnen. 
Net zoals de spreker van vandaag dat zo ongetwijfeld zal gaan doen. 
Hij stelt concreet één vraag: 
Kunt u allen, zowel in de zaal als thuis, ons als redactie, een van uw 
trucjes vertellen of beschrijven hoe u een moeilijkheid in uw onderzoek 
heeft opgelost? Wat was het probleem en wat deed u stap voor stap om 
dat probleem op te lossen? Nota bene: dat kunnen ook hele kleine 
kwesties zijn. 
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Als redactie zijn we daarbij natuurlijk bereid en in staat om uw kijkje in de 
keuken mee vorm te geven. 
Hierna wordt aan de beheerder Sicco Doolaard als dank voor de 
jarenlange gastvrijheid een attentie overhandigd in de vorm van een 
ingelijste kwartierstaat - een cirkeldiagram van zeven generaties. 
Daarnaast een boekje met een uitgewerkte kwartierstaat, waarbij tevens 
gebruik is gemaakt - naast originele bronnen - van diverse websites die 
vermeld staan bij verschillende personen. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur 

Begroting 2023 
De budgethouder van onze afdeling heeft bij de penningmeesters van de 
NGV een begroting ingediend van € 3000,00. Deze begroting is lager 
dan die van 2022 vanwege het overstappen voor de verzending van ASL 
naar volledig digitaal. De penningmeesters hebben onze begroting 
zonder wijzigingen opgenomen in de totale begroting van de NGV. Deze 
cijfers zullen op de AV gepresenteerd worden. 

 

ʘ Dinsdag 15 november 2022 

spreekt genealogisch onderzoeker Nanda Geuzenbroek over 

Vondelingen en Minnen en hoe onderzoek daarnaar ook u kan helpen 
bij uw genealogische speurtochten. 

In 2020 was in het Stadsarchief Amsterdam de tentoonstelling 
Vondelingen. Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam, 1780- 1830 
te zien. Ook verscheen toen het gelijknamige boek. 
De tentoonstelling was mijn idee. Bij mijn genealogische onderzoekingen 
was ik op een vondelingvoorouder gestuit. Toen ik me verder in zijn lot 
verdiepte, raakte ik verbijsterd dat de geschiedenis van het 
Aalmoezeniersweeshuis en de vele vondelingen totaal uit het collectieve 
geheugen was verdwenen. Daar wilde ik verandering in brengen. 

Mijn genealogische onderzoek nam daardoor een andere wending, 
doordat ik heel erg de diepte in ging. Het verhaal van mijn eigen 
voorouders vormde niet langer mijn motivatie om grondig genealogische 
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onderzoek te doen, maar dat van een grote groep vergeten en verlaten 
kinderen. Om hun verhaal te vertellen moest ik veel meer bronnen 
raadplegen. Door deze aan elkaar te linken heb ik niet alleen voor 
mezelf helderheid gekregen over hoe de geschiedenis van het 
Aalmoezeniersweeshuis en zijn bewoners in elkaar stak, maar ook 
hulpmiddelen kunnen genereren waar andere genealogen veel profijt 
van kunnen hebben. Cadeau was dat ik door mijn onderzoek verrassend 
veel ontdekt heb over mijn eigen linken met het Aalmoezeniersweeshuis. 
Bij de lezing zal ik toelichten hoe ik te werk ben gegaan en wat dit me 
opgeleverd heeft. Hopelijk heeft iedereen daar iets aan. Voor Amster-
damse genealogen is het bovendien interessant om te zien wat er zoal 
aan informatie over personen te vinden is in het archief van het 
Aalmoezeniersweeshuis. 

ʘ Dinsdag 17 januari 2023 

spreekt Jos Grimmelikhuizen, bestuurslid van de NGV-afdeling 
Achterhoek en Liemers, in  
De Thomas, Prinses Irenestraat 36 (nabij Beethovenstraat en WTC), 
1077 WX Amsterdam, over 

Wie schrijft, die blijft 
Over het schrijven van een familiegeschiedenis. 

U zou kunnen denken dat een familiegeschiedenis een eigentijdse vorm 
voor een genealogische publicatie is, maar schijn bedriegt. Al in 1983 
publiceerde een erelid van onze NGV, meneer Hamers uit Nijmegen de 
instructieve brochure Van ordening tot familiegeschiedenis en hield hij 
lezingen over dat onderwerp. 
Vanwaar dan toch de steeds weerkerende belangstelling? Zou het 
schrijven van een familiegeschiedenis echt zo'n mega-klus zijn waar 
iedere genealoog wel eens over denkt, maar slechts weinigen zich aan 
wagen? 

De heer Grimmelikhuizen zal laten zien dat 'familiegeschiedenis' geen 
eenduidig begrip is en dat genealogen veel mogelijkheden hebben om 
hun geschiedenis van hun familie vorm te geven. Wel is het zo dat 
iedere keuze consequenties heeft voor zowel het onderzoek dat aan het 
schrijfwerk vooraf moet gaan en de vorm van de publicatie. 

Aan de hand van voorbeelden uit NGV-bibliotheken en zijn eigen 
boekenkast zal Grimmelikhuizen laten zien wat anderen van hun familie-
geschiedenis hebben gemaakt. Voorbeelden om na te volgen of juist 
niet. 
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Kern van zijn betoog vormt een stappenplan. Een plan dat door iedereen 
naar eigen behoefte en mogelijkheden kan worden gedetailleerd. Een 
plan ook waarvan men onderdelen kan toevoegen, schrappen of 
vervangen. 
Tot slot heeft de spreker nog een aantal tips voor wie met het schrijven 
van een familiegeschiedenis wil beginnen. Tips die mogelijk ook bruik-
baar zijn voor wie al een flink deel van het manuscript gereed heeft. 

ʘ Dinsdag 11 oktober 2022 

sprak Erik Schmitz, onderzoeker bij het Stadsarchief Amsterdam, over 

Amsterdamse Straatnamen. 
Het verslag van deze bijeenkomst is echter nog niet binnen. Waarvoor 
onze excuses. 
Als goedmakertje daarom een verwijzing naar wat andere verhalen van 
Erik Schmitz: https://www.iamsterdam.com/nl/blog/auteurs/erik-schmitz 
 

 
Nieuw lid: 
Drs A.A.M. van Berkel, 
Amstelveen 

Lidmaatschap beëindigd: 
P.R. van Commenee, Oenstjerk 

 

Overleden: 
T.T. Feikema, Amstelveen 
B.G.A. Franken. Amstelveen 

 

 

ʘ   Zoeken in kranten uit vooral de Verenigde Staten 
In Nederland hebben we het onvolprezen, gratis, Delpher, ontwik-
keld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek. Ook de VS kent 
zo’n digitaal archief, eigendom van Ancestry. In Newspapers.com 
(met abonnementsprijzen beginnend bij $7,95 per maand) staan 
een nog altijd groeiend aantal 'kranten in kleine steden tot grote 
steden uit de hele VS en de wereld.' De oudste uit 1690. 
Interessant om te weten: het proefabonnement van een week is 
gratis en daardoor bruikbaar voor een korte zoekactie. Let wel 
goed op dat u daarbij geen maandabonnement afsluit!  

https://www.iamsterdam.com/nl/blog/auteurs/erik-schmitz
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Door Harry Bovenkerk 

Op 20 september jl. sprak Kevin Felter in De 

Thomas, schrijver, onderzoeker en oud-bestuurs-

lid van de Indische Genealogische Vereniging 

(IGV). Hij introduceerde bij ons de heer John Rade 

voor wie hij stamboomonderzoek verricht. 

John’s familiegeschiedenis zou die avond herhaal-

delijk als voorbeeld dienen voor de vaak andere 

wijzen waarop genealogisch onderzoek in Indië 

gedaan moet worden. 

 

Eerst vertelde John over zijn ouders en grootouders in Nederlands-Indië 
(hierna kortweg: Indië). 
Opa was de heer Rade uit Amsterdam die naar Indië vertrok en kwam 
als beroeps in dienst bij het toenmalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger, in de volksmond het Indisch Leger, het latere KNIL. 
Hij huwde daar een Indisch meisje. 
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Kevin in het kort 
Over Indië hoorde Kevin vooral veel van zijn oma van Kevin en na haar 
overlijden ging Kevin zelf zijn familiegeschiedenis uitpluizen. 
Hij startte zijn onderzoek daarbij in de collecties van het Indisch Familie 
Archief (IFA) en de Indisch Genealogische Vereniging IGV.  
Hij adviseerde ook je Indisch stamboomonderzoek te starten met het 
verzamelen van familieverhalen en foto’s. 

Iets over de geschiedenis van Indië en Nederland 
Indië en Nederland delen een geschiedenis van zo’n 350 jaar, eerst 
tijdens de controle door de VOC, en later tijdens de koloniale periode. 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
De VOC had in de zeventiende eeuw meer dan 11.000 medewerkers, op 
haar hoogtepunt zelfs meer dan 25.000, waarvan ongeveer de helft 
militair. Zij werkten veelal op schepen en op factorijen, steunpunten. De 
meeste stonden op Java en de Molukken, al had de VOC het alleenrecht 
zeehandel te drijven in een veel groter gebied namelijk alles ten oosten 
van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. 

Vele schepelingen overleefden de reis naar Indië of terug niet. 
In de financiële hoogtijdagen van de VOC (1687-1736) werden 
alleen al in Amsterdam 683 schepen gebouwd voor de VOC. 

In totaal zond de VOC in de zeventiende eeuw bijna 1700 schepen naar 
de Oost en meer dan 3000 in de achttiende. 

De controle van Indië door de VOC (1602 – 1800) 
In de Oost ontwikkelde zich een Indo-Europese gemeenschap uit het 
personeel van de VOC. Vóór de Nederlanders hadden de Portugezen 
voor het zeggen in Indië. De afstammelingen daarvan, veelal van 
vrijgemaakte Portugese slaven, Mardijkers genoemd, vormden samen 
met de Indo-Europeanen en de oorspronkelijke bevolking een zeer 
multiculturele samenleving. Tot in de 20-ste eeuw zijn sporen terug te 
vinden van de Mardijkers. 
Kevin gaf als voorbeeld Portugese invloeden in de krontjongmuziek. 
Deze muziek ontstond op Java. De Indonesische naam Krontjong ver-
wijst naar een combinatie van een vijfsnarige gitaar die van oorsprong 
uit Portugal kwam en een tamboerijn. 

De Nederlandse koloniale periode (1815 - 1942) 
Het in 1815 ontstane Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, dat ook 
gebieden in het huidige België en Luxemburg omvatte, nam de bezit-
tingen in de Oost van de VOC over. De officiële benaming daarvan was 
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vanaf 1816 Nederlandsch-Indië, in het Maleis Hindia-Belanda. 
In deze periode werden ruim 200.000 soldaten naar de Oost verscheept 
waarvan er velen daar een familie stichtten. Zo’n 27.000 sneuvelden in 
diverse lokale oorlogen en expedities. 

In feite eindigde de koloniale periode met de Japanse bezetting. Na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog was Nederland niet in staat haar 
koloniale gezag te herstellen.  
Tot eind 1947 volgde de zogenaamde Bersiap (‘Sta paraat,’ ‘Wees 
waakzaam’) periode die gepaard ging met massale gewelddadigheden 
tegen zowel (Indische) Nederlanders, Chinezen, Japanners, Molukkers 
en andere Indonesiërs die verdacht werden van collaboratie met het 
koloniale bestuur van Nederlands-Indië. 

Repatrianten en achterblijvers 
In de periode 1945-1968 vertrokken ruim 300.000 Indische Nederlanders 
naar Nederland, de zogenaamde repatriëring of ‘terugkeer naar het 
vaderland’ waar een groot deel van hen nooit eerder geweest was. 
Onder hen waren ook vele Molukse families. In die tijd bestond het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), inmiddels meer een 
politiemacht dan een leger, namelijk voor een groot deel uit Molukkers. 
Daarnaast ging een aanzienlijk aantal Indo-Europeanen naar Australië 
en de Verenigde Staten. 

Toch bleven velen ongewild achter in Indonesië en kwamen terecht in de 
armoede. Zij leefden in kampen, de ‘buitenkampers’ onder ruim 60 
miljoen Aziaten. Zij konden bijvoorbeeld geen Nederlands paspoort 
krijgen omdat zij hun afstamming niet konden aantonen en werden 
geboycot door Indonesiërs. 

In ons land leven nu ruim 1,5 miljoen Nederlanders met Indische wortels. 

De voordracht van Kevin was uitermate boeiend. John Rade illustreerde 
zijn betoog met details over zijn Indische, zowel Europese als Indo-
Europese, voorouders. Kevin vertelde nog over zijn 2-delig boek ‘Kind in 
Indië’ met informatie opgedaan door Indisch stamboomonderzoek, zie 
hiervoor: www.youtube.com/watch?v=7auAvIFlydU 

Zo’n 20 links voor uw bronnenonderzoek 
1   Het Indisch Familie Archief (IFA) 
Het IFA bezit een grote verzameling van dossiers (ca. 14.000) van Indo-
Europese families, familieboeken (genealogieën, biografieën, 
dagboeken), familiedocumenten (onder meer kopieën van aktes van de 
Burgerlijke Stand), familiearchieven (documenten, albums, brieven, 
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persoonsdocumenten) en veel losse documenten in mappen, veelal 
zonder bronvermelding, zoals familiedrukwerk en advertenties, 
krantenknipsels en, met geluk, foto’s.  
Op aanvraag zijn die in het Haags Gemeentearchief in te zien. 
2   De Indische Genealogische Vereniging (IGV) 
Aan haar leden verschaft de IGV toegang tot veel digitale bronnen, 
workshops en lezingen. IGV-leden kunnen elkaar helpen. 
Het IGV is in 1988 ontstaan uit het CBG en stimuleert familieonderzoe-
ken in Indië. Ook publiceert zij boeken, waaronder het Janssens Indisch 
Repertorium voor onderzoek op naam. 
3   De Stichting Pelita 
De stichting Pelita is na de tweede wereldoorlog opgericht om hulp te 
verlenen aan oorlogsgetroffenen (Japan en Bersiapperiode) uit Indië.  
Hun archief op familienaam ligt bij het Nationaal Archief en is daar na 
reservering gratis in te zien en te fotograferen. 
4   CBG Centrum voor familiegeschiedenis 
─ Bij het CBG zijn digitaal persoonskaarten en -lijsten digitaal in te zien. 
Met die kaarten zijn de ouders van geregistreerden terug te vinden. Op 
de persoonskaarten van voor 1939 is in de adreslijst bovendien vaak te 
zien dat er, meestal in het kader van (groot)verlof, gereisd is tussen 
Indië en Nederland, waarschijnlijk voor familiebezoek of het regelen van 
persoonlijke zaken in Nederland. 
─ Verder beheert het CBG het Oud-Paspoortarchief. Daarin ca. 150.000 
aanvragen van een Nederlands paspoort voor de repatriëring uit Indië. 
Tegen betaling doet het CBG onderzoek in het Oud-Paspoortarchief en 
maakt het een uittreksel van de in het archief voorkomende genealogi-
sche informatie. U regelt dit via het mailadres expertise@cbg.nl. 
5   Over de tocht per boot 
De boottochten uit Indië naar Nederland kenden een tussenstop in 
Egypte. Daar verstrekte het Rode kruis gratis kleding, in tegenstelling tot 
de Nederlandse overheid die overal geld voor vroeg. 
Goede bronnen voor passagierslijsten zijn de sites van Henk Oostbeek 
en van het Indisch Herinneringscentrum. 
6   De Oorlogsgravenstichting 
Kevin gaf hier het voorbeeld van het oorlogsslachtoffer Pauline Loth, 
overleden in 1945 in Batavia, in het kamp Tjideng. Zij ligt begraven op 
het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta, vak/rij/nummer XII 117. 
Hij liet zien dat deze gegevens, plus de foto van de begraafplaats, na 
ingeven van haar naam te vinden zijn op de website van deze stichting. 

mailto:expertise@cbg.nl
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7   Over de kampen 
Op de twee websites van Henk Beekhuis zijn naamlijsten te vinden. 

 
8   De website Roosje Roos 
Wellicht de meest gebruikte website is echter dat van Roosje Roos, een 
genealogisch onderzoeksbureau. Hun specialisatie is het onderzoek 
naar Indische families (heel Indië, zowel de VOC-periode als de 19e en 
20e eeuw) en Nederlands-Joodse families. 
ʘ   De Indische Burgerlijke Stand (BS) 
Documenten hiervan zijn in Nederland moeilijk te vinden. De BS bevindt 
zich in Indonesië en is daardoor fysiek moeilijk bereikbaar, staan ze niet 
online en zijn ze gedeeltelijk verloren gegaan. Wel zijn Indische akten tot 
1941 makkelijk te doorzoeken en in het Nederlands. De BS van na 1945 
is echter niet geïndexeerd en in het Bahasa en voor de gemiddelde 
Nederlander dus niet leesbaar. 
9   FamilySearch 
Ook bij de Mormonen zijn Indische akten te vinden. 
10 Digitale collecties van de Universiteit Leiden 
U vindt hier naamlijsten. 
  



 Periodiek van de NGV Afdeling Amsterdam e.o. 13 

11 De website Krancher dot Com 
Op deze ook verder interessante site groeit een database van doop-
boeken van de rooms-katholieke kerk in Soerabaja van 1811 tot ±1950. 
12 Delpher 
In Delpher vind je nummers van zeker zeventien verschillende Indische 
kranten. 
13 Nationaal Archief 
Hier kunt u testamenten en monsterrollen uit de tijd van de VOC, en 
bijvoorbeeld ook militaire stamboeken vinden.  

1 https://indischfamiliearchief.nl 

2 https://igv.nl 

3 www.pelita.nl 

4 https://cbg.nl/kennis/themas/indische-voorouders/ 

https://cbg.nl/diensten/onderzoek-in-opdracht/  

5 www.passagierslijsten1945-1964.nl 

https://30dagenopzee.nl 

6 https://oorlogsgravenstichting.nl/ 

www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/oorlogsgravens

tichting-ogs (voor persoonsdocumenten) 

7 www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/Japanse-

interneringskaarten-knil-en-marine (voor Japanse 

interneringskaarten) 

https://bersiapkampen.nl  

www.japanseburgerkampen.nl 

8 www.roosjeroos.nl 

9 https://www.familysearch.org/nl/  

10 https://digitalcollections.universiteitleiden.nl  

11 www.krancher.com/doopregister-katholieke-kerk-soerabaja  

12 https://www.delpher.nl/  

13 www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-oost-

indische-testamenten  

www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-

opvarenden  

www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/ambtenaren-in-

nederlands-indië  

  

https://indischfamiliearchief.nl/
https://igv.nl/
http://www.pelita.nl/
https://cbg.nl/kennis/themas/indische-voorouders/
https://cbg.nl/diensten/onderzoek-in-opdracht/
http://www.passagierslijsten1945-1964.nl/
https://30dagenopzee.nl/
https://oorlogsgravenstichting.nl/
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/oorlogsgravenstichting-ogs
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/oorlogsgravenstichting-ogs
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/Japanse-interneringskaarten-knil-en-marine
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/Japanse-interneringskaarten-knil-en-marine
https://bersiapkampen.nl/
http://www.japanseburgerkampen.nl/
http://www.roosjeroos.nl/
https://www.familysearch.org/nl/
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/
http://www.krancher.com/doopregister-katholieke-kerk-soerabaja
https://www.delpher.nl/
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-oost-indische-testamenten
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-oost-indische-testamenten
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-opvarenden
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-opvarenden
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/ambtenaren-in-nederlands-indië
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/ambtenaren-in-nederlands-indië
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Twee van de vier kwamen in het vorige nummer al 

aan het woord. Dit keer vertelt ook de derde 

jubilaris zijn verhaal. 

Wim Heijnemans, begonnen in 1969 
Ik ben in 1960 geboren in Amsterdam, getogen in Wilnis en nu al weer 
jaren terug in Amsterdam. Al meer dan dertig jaar ben ik docent 
economie aan het Kaj Munk College in Hoofddorp. Binnenkort hoop ik 
vervroegd met pensioen te gaan, want de vele familiefoto’s en familie-
documenten liggen te wachten om gedigitaliseerd te worden. Ik woon 
alleen, maar ben wel de zogenaamde “bekende vader” van twee 
dochters, die door hun twee moeders zijn opgevoed.  

Mijn inspiratie voor het genealogisch onderzoek 
De inspiratiebron voor mijn familieonderzoek is Niesje Reinderman-
Barneveld (1899-1990), mijn oma van moederszijde. 
Mijn oma was jong weduwe, maar vertelde zo vaak en veel over haar 
overleden man, Willem Reinderman (1896-1939), dat ik toch het gevoel 
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heb mijn opa gekend te hebben.  
Mijn oma had een rijk sociaal leven. Zij was een graag geziene gast op 
verjaardagen en partijen en reisde daarom niet alleen binnen haar 
woonplaats Amsterdam, maar ook naar plaatsen als Weesp, Bussum, 
Loosdrecht, Zaandam en Den Helder. Zij onderhield niet alleen intensief 
contact met haar eigen familie, maar ook met de familie van mijn opa. 

Al op jonge leeftijd vroeg ik mijn oma wie al die mensen waren en hoe 
de familieverbanden in elkaar staken. Mijn oma was een levende familie 
encyclopedie en gaf graag antwoorden. 
Nog voor mijn tiende maakte ik stambomen om de familierelaties in kaart 
te brengen. 

Een paar welgestelde voorouders van moederszijde. 
Uiteraard was ik niet alleen nieuwsgierig naar levende familieleden, 
maar vroeg ik ook naar mijn voorouders. In vakanties bezocht ik de 
verschillende rijksarchieven om haar informatie aan te vullen. 

Mijn oma was geboren in Weesp, maar haar vader kwam uit Loosdrecht, 
uit een familie van turfschippers en werkmannen. Haar moeder, met de 
familienaam Fenenga, kwam uit Muiden, maar haar wortels lagen op 
Schiermonnikoog. In 1640 kocht één van haar voorouders, Johan 
Stachouwer (1598-1655) de heerlijkheid Schiermonnikoog. 

Mijn opa verhuisde als baby mee van Den Helder naar Weesp. In die tijd 
was dat een soort emigratie. Pas later werd het contact met de achter-
gebleven familie in Den Helder weer hersteld. 
In Den Helder leefde ooit Hendrik van Brederode (1720-1796), één van 
de voorouders van mijn opa. Hij noemde zichzelf jonker en bezat 
eendenkooi Quelderbeek in het buurtschap De Kooi. Via deze voorouder 
is mijn afstamming van Karel de Grote snel aan te tonen.  

Veel armoede bij de voorouders van vaderszijde 
Na het uitdiepen van moederszijde, werd het tijd voor de familie van mijn 
vader. Mijn grootouders van vaderszijde, Wilhelmus Christiaan Heijne-
mans (1908-1996) en Maria Heijnemans-Kat (1912-2001), wisten niet 
zoveel als mijn oma, maar deden wel hun best om familie informatie te 
verzamelen. Omdat eigenlijk al hun voorouders in de Amsterdamse 
Jordaan leefden, bood het Amsterdamse gemeentearchief uitkomst voor 
de aanvullingen. 

Zodra ik met het onderzoek in de 18e eeuw terecht kwam bleek dat veel 
van mijn voorouders ooit van elders naar de Amsterdamse Jordaan 
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kwamen, waarschijnlijk als gelukszoekers. Echt veel financieel geluk 
vonden ze daar niet. De meesten woonden niet eens in een straat of aan 
een gracht, maar in een zogenaamde gang. 
Meerdere voorouders komen uit Duitsland. Vooral uit plaatsen zoals 
Bielefeld, Fürstenau en Xanten in Noordrijn-Westfalen, en Coesfeld in 
Nedersaksen. 

Familienaam Heijnemans doorgegeven door mijn 
betovergrootmoeder. 
De oudst bekende voorvader van de familie Heijnemans is geboren in 
Lottum (bij Venlo). In een paar generaties tijd is mijn familietak via Sint 
Anthonis, Druten en Baambrugge in Amsterdam terecht gekomen. De 
opoe van mijn opa, Maria Johanna Heijnemans (1857-1929) kwam uit 
een gezin met negen kinderen. In 1873 overleed haar vader in het 
Binnengasthuis, nadat hij als metselaar van de Westertoren was 
gevallen. Omdat haar moeder en alle broertjes en zusjes al eerder 
overleden waren, stond ze er toen alleen voor. Ze kreeg ongetrouwd een 
zoon en gaf zo haar meisjesnaam door aan een omvangrijk nageslacht. 
Uiteraard blijft de onbekende vader mij bezighouden. Ik vraag mij af of 
een DNA-onderzoek nu nog een resultaat zou kunnen opleveren. En 
welk onderzoek zou ik daarvoor dan moeten doen? 

GensDataPro 
Ik heb al veel gegevens ingevoerd in GensDataPro, maar ondanks dat ik 
bepaald geen digibeet ben, vind ik het een ingewikkeld programma. Niet 
bij normaal gebruik, maar wel als er iets mis gaat. Laatst waren alle 
buitenlandse plaatsnamen weg. Ik heb per mail wel contact opgenomen 
en advies gekregen, maar dat hielp niet. Uiteindelijk kon ik gelukkig een 
back-up terugplaatsen. Nu zit ik eerder angstig dan met plezier achter de 
laptop. Het werken met GensDataPro zou mij meer vertrouwen geven 
als er een soort spreekuur zou zijn waar ik met mijn laptop terecht kan. 
Of bestaat dat misschien al? 

(Nee, een mailtje naar de helpdesk is inderdaad de beste 
oplossing. Jammer alleen dat het dit keer niet hielp. Redactie) 

De tip van Wim 

Schrijf namen achterop (oude) familiefoto’s. Zonder namen zijn ze 
waardeloos. Misschien zijn er nog oudere familieleden die kunnen 
helpen. Leuk om te combineren met een bezoekje! 
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Naar aanleiding van onze oproep in april om ons 

allemaal mee te laten kijken in uw genealogische 

keuken hierbij de eerste kwestie. Een probleem 

dat nog niet opgelost is. Maar met uw steun... 

 
Bron: DTB Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente Apeldoorn 
begraafboek 48 1774-1811. 

Wie kan mij verder helpen? 
door Harry Bovenkerk 

Op de eerste inschrijving hierboven (fol. 20, akte 9) geeft Hendrik Mouw 
op donderdag 19 januari 1797 aan dat om 2 uur ‘s morgens die dag in 
Wijssel is overleden Aard Berends Oudbier. De begrafenis volgt op 
woensdag 25 januari daaraanvolgend. 

Op de tweede inschrijving (fol. 35, akte 26) geeft Egbert Janssen op 
vrijdag 4 april 1800 aan dat om 9 uur ‘s morgens die dag in Wijssel is 
overleden Aard Berends Oudbier. De begrafenis volgt op maandag 7 
april daaraanvolgend. 

Wijssel was een buurtschap dat tegenwoordig deel uitmaakt van het 
tweelingdorp Wenum-Wiesel in de gemeente Apeldoorn. 

Mijn desbetreffend onderzoek is gericht op de familie Oudbier. Dit 
onderzoek is een uitdaging, omdat in het verleden de familienaam 
nauwelijks genoemd werd, men maakte gebruik van patroniemen. De 
namen Aard en Berend kwamen inderdaad in elke generatie voor. Ook 
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bediende men zich vaak van de naam Bonneveld, soms in akten als 
combinatie Bonneveld-Oudbier. Ik vermoed dat Bonneveld een 
boerderijnaam was, dat heb ik nog niet onderzocht. 

Rond 1750 ontstond er een splitsing. Bonneveld werd een familienaam, 
zodat er een familie Bonneveld en een familie Oudbier zich apart van 
elkaar, weliswaar met gemeenschappelijke voorouders, ontwikkelden. 

Nu zie ik mij geconfronteerd met twee overlijdensdata van Aard Berends 
Oudbier. In mijn bestand komt enkele malen een Berend Oudbier voor, 
of met patroniem Berend Aards(e), die de vader kan zijn van de 
overledene. Maar welke Aard Berends is nu het lijdend voorwerp in 
bovengenoemde akten?  

Kunt u mij een hint geven hoe ik dit, met gebruikmaking van welke 
informatiebron, verder kan uitpluizen? Uw reactie graag naar de redactie 
van dit blad.  

Overigens staat de deur van de redactie ook open voor 
andere genealogische kwesties en uw oplossingen. 
Stuur ons een email ( amstelland@mailbox.org ) en wij 
nemen snel contant met u op! 

  

 
 

De redactie van Amstelland 
zoekt op korte termijn 

versterking 
 

Geïnteresseerd? Meer weten? Nu al zin in? 
 
Neem contact op met Wil Furrer-Kroes 
035 5267814 / secretaris-asd@ngv.nl 

mailto:amstelland@mailbox.org
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Door M. Vulsma-Kappers 

Generatie I 
1. Dirk van den Broek, O.O.N., geb. Amsterdam 
27-3-1924, overl. Aerdenhout 8-4-2020, 
ondernemer, tr. 16-3-1944 Joukje de Jong, geb. 
Schoterland 22-3-1925, overl. Aerdenhout 17-3-
2022.  

Dirk, oud 21 jaar, deed 12-11-1945 aangifte van 
vernieling en diefstal. In de nacht van 2 op 3 
november 1945 werd ‘door het inwerpen van de 
ruit van zijn winkel op het Mercatorplein 49 alhier’ 
uit de etalage ontvreemd: 8 Goudsche kazen, 2 Leidsche kazen, 2 korst-
loze kazen en p.m. 20 pakjes margarine; waarde F 35,-. Hij opende in 
1953 de eerste supermarkt in Nederland.  

 

De trouwdatum staat op de persoonskaart van vader Jan van den Broek 
[SAA].  
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Generatie II 
2. Jan van den Broek, geb. Sloten 9-9-1900, veehouder; tr. (2) 
Amsterdam 22-5-1946 Petronella Hendrika Alida van Wagtendonk, 
geb. ald. 30-10-1909, dr. van Willem Fred(e)rik van Wagtendonk, 
schoenmaker en Sara Hendrika Alida Schutte; tr. (1) Amsterdam 19-4-
1923  

3. Willemijntje Hogenbirk, geb. Haarlemmermeer 26-8-1895, overl. 
Amsterdam 30-3-1943.  

 

 

 

 

 

Handtekeningen van het 
bruidspaar in 1923 

Jan, oud 45 jaar, veehandelaar, wonende Orteliuskade 57-I alhier 
deed 20 december 1945 aangifte, dat eind oktober van dat jaar 
‘ten zijnen nadeele uit het weiland van den veehouder Van 
Staveren aan de Spaarndammerdijk in Groot Ypolder alhier des 
nachts een zwart bonte koe is ontvreemd, waarde ƒ500,- [SAA 
politierapporten 40’-‘45].  

Jan verhuisde met zijn tweede vrouw 5 september 1960 naar 
Haarlemmermeer.  

Generatie III 
4. Dirk van den Broek, geb. Weesperkarspel 10-1-1869, overl. 
Amsterdam 27-12-1932, veehouder, tr. Ouder-Amstel 23-4-1896  

5. Neeltje Albers, geb. Ouder-Amstel 17-8-1871, overl. na haar man.  

6. Jacob Hogenbirk, geb. Huizen 21-7-1850, overl. Haarlemmermeer 25-
6-1904, schoenmaker, tuinder / arbeider (1904), won. Sloten (1877, 
1879), tr. Haarlemmermeer 11-4-1879  

7. Jaapje Broertjes, geb. Oudendijk 5-3-1853, groentekweekster, won. 
Amsterdam 6-8-1925 [volgens huwelijksakte huwelijk zoon Jacob].  

Generatie IV 
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8. Hendrik van den Broek, geb. Amerongen 17-3-1840, overl. 
Weesperkarspel 1-10-1905, veehouder, tr. Loosdrecht 17-4-1868  

9. Dirkje Wismeijer, geb. Loosdrecht 30-3-1841, overl. Weesperkarspel 
29-5-1912.  

 Vestigden zich 6-5-1868 in de Oost Bijlmer.  

10. Teunis Albers, geb. Ouder-Amstel ca. 1842, overl. in/voor 1928, 
veehouder ald.; tr. (2) Loosdrecht 25-6-1903 Klaasje Dolman, geb. ald. 
ca. 1845*, overl. ald. 4-10-1928, wed. Rijk Griffioen, dr. van Willem 
Dolman, schipper en Geertruida Koper [tr. Loosdrecht 7-12-1844]; tr. (1) 
Sloten 26-4-1866  

11. Catharina Verbeek, geb. Sloten ca. 1846, overl. Ouder-Amstel 4-5-
1899.  

In de index van WieWasWie staat bij het huwelijk van Teunis en 
Klaasje niet, dat beiden een eerdere partner hadden; geen scan, 
dus controle niet mogelijk. Klaasje Dolman tr. (1) Loosdrecht 8-8-
1873 Rijk Griffioen (exm. Van Rijn).  

*: Geboorteregisters van Loosdrecht (en andere plaatsen) 
volgens de Gebruiksinformatie van het Noord-Hollandsarchief 
alleen op microfiches te raadplegen. Idem de overlijdensregisters 
en – deels [zie WieWasWie] – die van de huwelijken.  

12. Johannes Hogenbirk (Hoogenbirk 1863), geb. Huizen 6-11-1826, 
overl. ald. 21-11-1890, schoenmaker, won. Haarlemmermeer (v.a. 26-2-
1866, tevoren Amsterdam; 5-3-1884 daarheen terug); tr. (2) Amsterdam 
31-1-1866 Johanna Maria Schneijder (Sneider), geb. ald. 24-1-1831, 
overl. ald. 6-12-1884, dr. van Herman Wilhelm Schneijder, winkelier en 
Johanna de Vries; tr. (1) Huizen 28-5-1848  

13. Aaltje Vos, geb. Huizen 3-9-1827, overl. Haarlemmermeer 30-9-
1863.  

Overlijdensaangifte van Johannes door broer Dirk Hogenbirk, 66 
jaar, visser te Huizen. Herman W. Schneijder (geb. Amsterdam), 
schoenmaker (1826, 1831), was militair te Nijmegen; kanonnier 
(1833), fuselier (1835).  

14. Cornelis Broertjes, geb. Oudendijk 14-6-1819, overl. 
Haarlemmermeer 12-2-1893, arbeider (1874), winkelier, tr. Oudendijk 
22-4-1849  

15. Elisabeth Peetoom (Lijs(e)beth, Elizabeth), geb. Berkhout 8-9-1816, 
overl. Haarlemmermeer 26-1-1896; beiden won. Oudendijk 1850, te 
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Haarlemmermeer (1879); zij kon niet schrijven. Zij tr. (1) Berkhout 24-4-
1842 T(h)ijs (Pieterszoon) Spaans, geb. Oudendijk ca. 1819, overl. ald. 
23-2-1843, landman, zoon van Pieter Meliszoon Spaans, schipper 
(1836) en Grietje Jacobsdr Spaans; dochter Bregje Spaans, geb. 
Oudendijk 12-11-1843 was in 1858 mede erfgenaam van grootmoeder 
Grietje [NA Avenhorn 16-4-1858, nots. Joan Cornelis Pan]. Bregje tr. 
Midwoud 30-4-1865 Dirk Beemster.  

Generatie V 
16. Dirk van den Broek, geb. Leersum 2-1-1810 [de doopdatum is 
volgens WieWasWie 28 jan; maar is op de scan niet te lezen door 
ernstige waterschade, de geboortedatum is wél leesbaar], overl. 
Kockengen 2-3-1886, landbouwer, won. Kockengen (1840), tr. 
Amerongen 19-10-1838  

17. Dirkje van Barneveld, geb. Amerongen 15-5-1815, overl. 
Kockengen (Harmelen) 14-4-1892; aangifte door zoon Roelof van den 
Broek, 49 jaar, landbouwer, won. Kockengen, en Gerrit van der Neut, 
behuwd zoon, 42 jaar, landbouwer, won. Harmelen.   

18. Dirk Wismeijer, geb. Sloterdijk ca. 1799 [zou dan vóór het huwelijk 
van zijn ouders zijn], overl. Loosdrecht 21-2-1861, boer (1823) te 
Loenen, veehouder (1856, 1861), tr. Loenen 22-11-1823  

19. Aartje van der Wilt (van der Wild), geb./ged. Breukelen-
Nijenrode/Breukeleveen (Tienhoven) 6/12-7-1801, overl. Loenen 15-12-
1879, dienstbode te Loenen (1823).  

20. Andreas Johannes Albers, geb. Ouder-Amstel ca. 1815, overl. ald. 
18-1-1898, timmerman (1839, 1852, 1857), kastelein (1860, 1879), 
stalhouder (1864), veehouder (1866, 1883), tr. Weesperkarspel 4-5-
1839  

21. Neeltje Schipper, geb. Weesperkarspel ca. 1817, overl. Ouder-
Amstel 10-3-1898.  

22. Jan Verbeek, geb. Sloten ca. 1816, overl. ald. 24-3-1859, 
veehouder, tr. Sloten 28-4-1838  

23. Huijbertje Hogenhout, geb. Weesperkarspel ca. 1817, overl. in/na 
1859 [in de overlijdensakte van dochter Catharina (kw. 11) werd zij 
Huibertje Sijbestein genoemd; naar haar stiefvader].  

In het Bev. Reg. Amsterdam 1870-1880 komt zij voor als: 
Huibertje Hogenhout, geb. Weesp 22-1-1817, NH, veehoudster, 
won. Sloten, kwam 17 april 1873 naar Amsterdam.  
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24. Jacob Hogenbirk, geb. Huizen ca. 1793/4, overl. ald. 16-12-1870, 
schoenmaker; tr. (2) Huizen 18-8-1844 Aaltje Vos, weduwe Klaas Kooij 
[zie bij kwn. 52/53]; tr. (1) Huizen 6-2-1815  

25. Willempje van Dorssen (Willemijntje van Dorsen 1815, 1844), geb. 
Huizen ca. 1794, overl. ald. 12-8-1842.  

Aangevers van Jacobs overlijden waren Dirk Hogenbirk, 
vleeshouwer, 52 jaar, won. Naarden, zoon en Wouter van der 
Hulst, kaasventer, 35 jaar, won. Huizen, behuwd neef.  

26. Jacob Vos (Jakob), geb. Huizen ca. 1779, overl. ald. 6-6-1859, 
tuinman (1824), taander (1819, 1827, 1844, 1848, 1852, 1859); tr. (1) 
Elburg 8-5-1811 Willemina Josina Deetman (Willemken Josina 1859), 
ged. ald. 17-11-1791, overl. Huizen 3-10-1821, dr. van Willem Deetman, 
touwslager, en Johanna Raijmakers (Rademaker, Ramaker) [zie bij kw. 
107]; tr. (2) Huizen 28-8-1824  

27. Gijsje van As, geb. Huizen ca. 1798, overl. ald. 18-12-1852, 
dienstbode (1824).  

Overlijdensaangifte Jacob Vos door Coenraad Rebel. kleermaker, 
32 jaar, behuwdzoon en Jan Vos Gerrit Janzoon, landbouwer, 48 
jaar, neef, beiden won. te Huizen.  

28. Dirk Dirksz Broertjes, geb. Oudendijk ca. 1790, werkman, tr. Beets 
23-8-1812  

29. Aaltje Klooster, geb. Oosthuizen 16-12-1784, overl. Oudendijk 3-8-
1864; 1850 inwonend bij dochter Trijntje Broertjes (getrouwd met Pieter 
Wagenmaker).  

Een Dirk Broertjes overleed te Oudendijk 31 augustus 1826, geb. 
aldaar, oud 36 jaar, arbeider, zijnde gehuwd [waarschijnlijk kw. 
28].  

30. Jacob Peetoom, geb. Hoorn 31-3-1786, overl. Berkhout 8-10-1869, 
rietdekker, tr. in/voor 1807  

31. Bregje Compas (Kompas), geb. Twisk 6-10-1783, overl. Berkhout 
25-5-1851.  

Op 18-11-1869 verscheen de familie voor notaris Joan C. Pan te 
Avenhorn.  

Generatie VI 
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32. Jan van den Broek, ged. Woudenberg 16-8-1778 (doopget. 
Willemijntje van Ginkel), overl. Leersum 15-1-1860, landbouwer, tr. [of: 
otr.] Leersum 24-8-1808  

33. Maria van Vulpen (van Velpen 1808; van Fulpen 1886), ged. 
Leersum 31-7-1785, overl. ald. 28-3-1862, landbouwster.  

34. Hendrik van Barneveld, j.m., geb. en won. Amerongen, ged. ald. 6-2-
1774, overl. ald. 18-1-1839, tabaksplanter (1815), otr./tr. Amerongen 23-
10/15-11-1807  

35. Dirkje Harskamp (van Harskamp 1826), j.d., geb. en won. 
Amerongen, ged. ald. 2-9-1787, overl. ald. 4-5-1872 [als moedernaam 
werd toen opgegeven Teuntje Visee].  

Kinderen (geb./ged. geref. Amerongen): Willem (1808), Gijsbert 
(1809-1866), Elisabeth (1811), Hendrik (1812-1828), Dirkje 
(1815-1892; =kw. 17), Clazina (1817-1888), Jan (1819), Geertruij 
(1823), Brand (1826-1914).  

36. Hendrik Wismeijer (Wischmeijer; Hermanus Hendricus 1802; 
tekende Wiesemijer; Hendrik Hermanus 1861), van Osnabrück (1801), 
geb. Engelen / Engter in Osnabrück) 22-9-1773 [volgens extract], won. 
Baambrugge (1801), hovenier (1819), tuinman te Alphen (1823); tr. (2) 
Utrecht 18-8-1819 Dorothea Hermina Wijnen, ged. Rhenen 19-6-1774, 
dienstmeid, dr. van Peter Wijnen en Willemijntjen van Drueten; otr./tr. 
(1) Abcoude-Baambrugge 11-12-1801/3-1-1802 (tr. geref. Abcoude) 

37. Trijntje Blessius 
(Plessius), ged. Loenen 
21-2-1779, overl. 
Alphen 12-5-1818 (in 
het kraambed); won. 
Baambrugge (1801); bij 
huwelijk minderjarig, 
geast. met Willem 
Kruijswijk (die niet kon 
schrijven; zonder 
vermelding, dat hij haar 

stiefvader was).  

38. Jacobus (Jacobz, Jacobuse) van der Wilt (van der Wild), geb. 
Breukeleveen maart 1770, ged. Tienhoven 23-3-1770, overl. ald. 18-5-
1839, sluiswachter (1823), veenman (1835/6), tr. Tienhoven 22-4-1792  
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39. Hendrikje (Gerritse) Bakker, ged. Oud-Loosdrecht 21-1-1770 (get.: 
Heyl Driks {=Dirks} Pos), overl. Tienhoven 23-7-1836.  

Kinderen (geb. Breukeleveen, geref. ged. Tienhoven): Jacobus 
(1793), Aagje (1796), Gerrit (1798), Aartje (1801), Jan (1803), 
Maria (1805), Hendrikje (1806), Hendrikje (1808), Dirk (1813).  

40. Gerrit Jan Albers, geb. Apeldoorn ca. 1780/3, overl. Ouder-Amstel 
16-11-1852, (school)onderwijzer, tr. Ouder-Amstel 14-11-1813  

41. Anna Catharina Weber (Anna 1839), ged. Nijmegen 19-9-1784, 
overl. Ouder-Amstel 3-11-1857.  

42. Teunis Schipper (Schippers), geb./ged. Nederhorst den Berg 9-3-
1783, overl. Weesperkarspel 24-9-1824, veehouder, tr. in/voor 1811  

43. Japikje de Graaf (Jacobje, Jaapje, Jacoba, Jabekje), geb. 
Loosdrecht ca. 1780, overl. Diemen 27-2-1863, won. West-Bijlmer 1826 
[Bev. Reg.], veehoudster won. aan de Diemerlaan onder 
Weesperkarspel (1834, 1835, 1839).  

Japikje werd niet gedoopt gevonden in Oud-Loosdrecht; mogelijk 
Nieuw Loosdrecht. Zij tr. (1) in/voor 1803 Albert Cornelisse, bij wie 
een zoon Reijer Cornelisse, geb. Watergraafsmeer 1803, 
veehouder te Weesperkarspel, tr. ald. 19-11-1863 Hendrikje 
Drost, geb. Abcoude-Baambrugge ca. 1821, overl. Diemen 13-8-
1875, dr. van Hendrik Drost en Geertrui van Leeuwen.  

Aangever van het overlijden van Teunis Schippers was zwager 
Willem de Graaf, geb. ca. 1763, veehouder in de Diemermeer.  

44. Harmen Verbeek, geb. ca. 1771/7, overl. Sloten 28-11-1833, boer 
aan de Sloterweg (1815), tr. in/voor 1808  

45. Gijsbertje van Beem, geb. Sloten ca. 1779, overl. ald. 4-1-1835, 
veehoudster.  

46. Klaas Hoogenhout, ged. Loenen 9-1-1780, overl. Sloten 21-12-1824, 
veehouder; tr. (1) Vreeland 28-4-1811 Willemijntje Meijer, ged. Loenen 
9-3-1788, won. bij haar ouders in Vreeland, dr. van Gerrit Meijer en 
Maria de Haan [ook voorouders Eddy Pieters Graafland]; tr. (2) Weesp 
26-6-1814  

47. Catharina Meijer (Catrina), geb. Weesp ca. 1794/5, overl. Sloten 13-
11-1858; tr. (2) Sloten 29-11-1825 Jacob Sijpesteijn, geb. Loosdrecht 
ca. 1792, dienstbaar, zoon van Jacob Sijpesteijn en Lijsje Hennipman.  

48. Elbert Hogenbirk, 1793 te Huizen, tr.  
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49. Jannetje Ides.   

50. Hendrik van Dorssen, ged. Amersfoort 25-10-1767, overl. Huizen 30-
3-1852, schoenmaker (1815, 1842), tr.  

51. Albertina Meulman, geb. Huizen. ca. 1766/7, overl. ald. 5-9-1857 
[aangever Jan Savert, viskoper, 48 jaar, behuwdzoon].  

Aangifte van Hendriks overlijden deden twee kleinzoons: 
Johannes Hogenbirk, schoenmaker, 25 jaar en Dirk Hogenbirk, 
schoenmaker, 33 jaar.  

52. Aart (Jansz) Vos, geb. Huizen ca. 1749, overl. ald. 13-3-1829, 
taander, otr./tr. Elburg 18-4/9-5-1773  

53. Zwaantje Deetman, ged. Elburg 20-8-1751, overl. Huizen 7-7-1821.  

Op dezelfde dagen in 1773 tekenden aan en trouwden te Elburg 
Lubbertus Deetman en Hendrikje Jans.  

Zoon Jan Vos, geb. Huizen ca. 1774, overl. Naarden 1-7-1831, 
broodbakker, tr. (1) in/voor 1799 Johanna van Dillewijn; tr. (2) 
Naarden 16-4-1826 Christina Elizabeth Laborde (la Borde), geb. 
Weesp, dr. van Jean Laborde en Cornelia van der Laar, 
winkelierster. Jans overlijdensaangifte door Jan Sijpesteijn, 39 
jaar, won. Naarden, grossier in drank, behuwdzoon.  

Zoon Gerrit Jan Vos, geb. Huizen ca. 1777, overl. ald. 17-3-1852, 
taander, wedr. van Geertje Hage; aangifte door Klaas Vos, 46 
jaar en Jan vos, 41 jaar, beiden zoons, landbouwers en won. te 
Huizen.  

Dochter Aaltje Vos, geb. Huizen ca. 1790/1, overl. ald. 27-5-1869 
[op verklaring van zoon Anthonij Kooij, timmerman, 51 jaar], tr. (1) 
Huizen 12-5-1811 Klaas Kooij, geb. ald., schilder en 
glazenmaker, zoon van Adrianus Kooij en Aaltje Koeman; tr. (2) 
Huizen 18-8-1844 Jacob Hogenbirk, schoenmaker te Huizen 
[=kw. 24].  

54. Cornelis (Klaaszoon) van As, geb. Huizen ca. 1764/66, overl. ald. 8-
7-1849, wever (1824), spinder (1827), tr. in/voor 1798  

55. Aaltje Vlaanderen, geb. Huizen ca. 1768, overl. ald. 10-4-1827 
[aangifte door Jacob Vos, 47 jaar, taander, behuwdzoon en Aart van As, 
69 jaar, zeilmaker, zwager, beiden won. te Huizen].  

56. Dirk Broertjes, boer, 1790 te Oudendijk, tr.  

57. Trijntje Leenders Moolenaar.   
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58.  Pieter Klooster, 1784 te Oosthuizen, tr.  

59. Maartje Peen.   

60. Wijbrand Peetoom, 1786 te Hoorn, tr.  

61. Stijntje Krul.  

62. Pieter Compas, 1783 te Twisk, tr.  

63. Maartje Mul.   

Generatie VII  
64. Dirk van den Broek, geb. onder Renswoude, overl. voor 28-7-1815 
[huwelijk zoon Jacobus], vermdl. 1807 [te Leersum werd op 8-8-1807 
betaald voor openen van het graf van en luiden van de klok voor Dirk 
van den Broek] otr./tr. Woudenberg 7-9/1-10-1769  

65. Jannigje van Ginkel, geb. Woudenberg ca. 1748, overl. Leersum 14-
2-1831.  

66. Roelof van Vulpen, tr.  

67. Neeltje (van) Woudenberg.  

Beiden lidmaat te Leersum ingeschreven 28 december 1776 op 
attestatie van Doorn.  

 

 

68. Willem van Barneveld, otr./tr. Amerongen 18-5/3-6-1764 (beiden van 
‘hier’) 

69. Elisabeth van Os (Lijsbeth).   

70. Klaas (Evertzen) van Harskamp (van Harscamp), geb. ca. 1753, 
overl. Amerongen 2-1-1832, otr./tr. Amerongen 5/20-5-1781 (beiden 
geb. en won. ald.)  

71. Teuntje Dirkse van Nieuw Amerongen (van Nieuwamerongen) [in 
1872 Visee, zie kw. 35], ged. Veenendaal 15-7-1759, overl. Amerongen 
11-3-1837, spinster (1832, 1837).  

Overlijdensaangifte van Klaas (1832) door zoon Klaas van 
Harskamp, 42 jaar, dagloner (had geen schrijven geleerd) en 
Willem van Barneveld, 23 jaar tabaksplanter, kleinzoon.  
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Memorie van Successie, Amerongen 1-6-1837; de erfgenamen; 
Hendrik van Barneveld, won. Amerongen, getr. met Dirkje van 
Harskamp, Klaas van Harskamp en Jan van Harskamp, beide 
mede won. Amerongen, Jan Roest, won. onder Rhenen, getr. met 
Jaantje van Harskamp, S. Speelman te s’ Hage, getr. met Teuntje 
van Harskamp en Jan Fransen te Utrecht, getr. met Everijntje van 
Harskamp, verklaren dat tot de nalatenschap geen vast goed 
behoort, en dat er geen fidei commis of vruchtgebruik op rust; 
Hendrik, Klaas en Jan konden niet schrijven.  

Kinderen (geref. ged. Amerongen): Everijntje, ged. 26-5-1782; 
Deliana, ged. 4-4-1784; Dirk, ged. 23-10-1785; Dirkje, ged. 2-9-
1787 [=kw. 35]; Claas, ged. 26-4-1798; Geertruij, ged. 5-6-1791; 
Teuntje, ged. 28-6-1801;  

72. Johan Wischmeijer, 1773 te Engelen / Engter in Osnabrück), tr.  

73. Catharina Elisabeth Inderstroth, beiden overleden voor 18-8-1819 
[extracten bij 2e huw. zoon Hendrik = kw. 36].  

74. Dirk Plessius, won. 1773-79 te Loenen, begr. ald. 29-10-1781, tr.  

75. Aagje de Haan, ged. Breukelen 8-1-1747, Loenen 3-1-1783 weduwe 
(op die datum werd een kind van de Wed. Dirk Plessius begraven); 
overl. Loenen 22-1-1823 (76 jaar).  

Kinderen (geref. gedoopt Loenen): Cornelis, ged. 22-5-1773; 
Cornelis, ged. 8-5-1774, begr. 12-5-1774; Willemijntje, ged. 17-
11-1776; Trijntje, ged. 21-2-1779 [kw. 37].  

Aagje de Haan hertrouwde - vermoedelijk ca. 1783 - met Willem 
Kruijswijk (Kruiswijk), die in 1801 getuige was bij het huwelijk van 
Trijntje [kw. 37]. Hier treedt het zelfde euvel op als bij de 
kwartierstaat van Eddy Pieters Graafland [Amstelland nr. 122, mei 
2021, pag. 26]: het verloren trouwboek van Loenen over de jaren 
1763-1784.  

Willem en Aagje kregen de kinderen (geref. ged. Loenen): Gerrit, 
ged. 25-4-1784; Willem, ged. 7-5-1786; Willemijntje, ged. 13-1-
1788.  

In de overlijdensakte van Aagje werd geen melding gemaakt van 
haar eerste huwelijk met Plessius, ook niet in de Memorie van 
Successie 23-8-1823.  
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Willem Kruijswijk geb. Portengen ca. 1751, overl. Loenen 11-2-
1832 (als weduwnaar van Aagje), veehouder, zoon van Gerrit 
Kruijswijk en Pietje van Spenge.  

76. Jacobus Dirkse van der Wilt (Jacob Derkse van der Wild), j.m. op 
Breukeleveen, tr. Tienhoven 28-1-1761  

77. Aartje Pieterse Wiggelaar (Aardje Peters Wingelaar), j.d. van 
Achttienhoven.  

78. Gerrit Franse Bakker (Backer), ged. Oud-Loosdrecht 15-1-1747, 
overl. Loosdrecht 31-5-1821, veehouder, 1797 won. op Muijevelt onder 
Loosdrecht, otr./tr. (2) Oud-Loosdrecht 6-6/2-7-1797 Gijsbertje Klijn, 
wed. Pieter Overeem, won. Amsterdam op de Looiersgracht; otr. (1) 
Oud-Loosdrecht 26-3-1769  

79. Aagje Grootendorst (Grotendorst), ged. Oud-Loosdrecht 4-11-1736 
(als Eeghtjen).  

Gijsbertje (Harmse) Klijn, geb. Loosdrecht ca. 1751/53, overl. 
Loosdrecht 17-6-1816, otr. (1) Amsterdam 1-2-1776 Pieter 
Overeem, van Renswoude, laatst wedr. van Magteltje Janse Slof, 
begr. Amsterdam 5-9-1796, kocht aldaar een huis bij de 
Looiersgracht in de Duivengang 14-5-1793; otr. (2) Amsterdam 9-
6-1797 (ingetekend) Gerrit Bakker.  

Kinderen (geref. ged. Oud-Loosdrecht): Hendrikje (1770), Heiltje 
(1771), Frans (1773), Willem (1774), Gerrit (1775), Gerrit (1777), 
Niesjen (1781).  

80. Andries Albers (Aalberts), 1793 te Apeldoorn, tr.  

81. Wilhelmina Navers, lidmaat Twello 18-11-1768.  

Zoon: Albert (Alberts) Veenhuijzen, geb. Voorst ca. 1780/81, 
overl. Zutphen 14-3-1867, (gepensioneerd) kapitein, tr. (1) Helena 
Johanna de Graauw; tr. (2) Reinouwtje Kooijman; tr. (3) Zutphen 
12-11-1858 Gerharda Elisabeth Scholten, geb. ald. ca. 1817, dr. 
van Gerrit Hendrikus Scholten en Elisabeth Harmina Vonk.  

82. Johan(n) Godfried Weber, geb. Uckersdorf in Nassau ca. 1744, 
overl. Nijmegen 15-2-1817,  tr. in/voor 1777  

83. Anna Sophia German (Germanin), aanwezig bij het huwelijk van 
zoon Johan Jorg in 1818.  

Kinderen:  
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Johan(n) Jacob, ged. Nijmegen 22-1-1777, overl. Arnhem10-2-
1816, musicien [1813; in WieWasWie vertaald met metselaar), 
muziekmeester (1814), kapelmeester (1816), tr. Nijmegen 19-11-
1813 Susanna Lytjen (zij tekende met Lijtgen; Leijtjes 1816), geb. 
Bommel 19-8-1784, overl. Nijmegen 1-12-1853, dr. van Willem 
Lijtjen (Lijtgen) en (Maria) Francina Bonnouvrié; NA Zutphen 15-
8-1833, volmacht.  

Anna Elisabeth, ged. Nijmegen 7-6-1778.  

Johan Jorg Weber, ged. Nijmegen 27-8-1780, overl. ald. 10-7-
1826, tr. ald. 30-5-1818 Anna Margaretha Schröderin.  

Anna Catharina, ged. Nijmegen 19-9-1784 [kw. 41]. 

84. Rijk (Teunisz) Schipper, ged. Nigtevecht 25-2-1742, tr. (1) 
Nederhorst den Berg 3-5-1767 Harmijna Mensing; tr. (3) ald. 3/19-11-
1786 Elisabeth van Velsen; tr. (2) ald. 22-6-1777  

85. Jannetje Schottelink (1778: doch gedoopt als Johanna), geb./ged. 
Nederhorst den Berg 17/21-12-1755.  

86. Reijer de Graaf, waarsch. overl. Nieuw Loosdrecht 17-4-1813, oud 
78 jaar, tr.  

87. Stijntje Horst.  

R(a)eijer vermdl. ged. Oud-Loosdrecht 7-2-1735 als zoon van 
Willem Cornelisz de Graaf en Neeltje Reijers de Nooij (de Noij, 
de Nooy) [otr./tr. ald. 30-12/20-1-1731].  

90. Dirk van Beem, overl. Amsterdam 18-9-1813 *, tr. in/voor 1779  

91. Ariaantje de Haas (Jaantje), overl. Sloten 18-11-1796*.  

*Overlijdensgegevens volgens huwelijksbijlagen dochter Johanna 
van Beem met Gerrit Veldhuijzen (Sloten 25-6-1815) en die van 
dochter Neeltje van Beem met Harmen Termeij (ter Meij) (Sloten 
20-11-1814).   

92. Jan Hoogenhout, geb./ged. Loenen -1748, overl. ald. 25-11-1826, 
veehouder op Sloo(t)dijk onder Loenen(1814), tr. in/voor 1778 

93. Lijsje van Tricht (van Trigt), geb. Oukoop, ged. Ter Aa 3-5-1750, 
begr. Loenen 17-4-1800.  

94. Jan Coertsen Meijer, geb. Weesp ca. 1763, overl. ald. 10-10-1830, 
daghuurder (1817), tr. in/voor 1797  

95. Huibertje Matthijsen (Huibertje, Huijpje; Matthijsse, Mattijsse), geb. 
Stichts Ankeveen ca. 1765, overl. Weesp 2-11-1841.  
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Te Amsterdam trouwde dochter Marretje Meijer op 29-10-1817 
met Willem Wiering; in WieWasWie werd de moedersnaam als 
Marijtje Mattijssen ingevoerd. Lastig lezen, maar er staat Huijpje.  

100. Dirk van Dorssen, otr. (2) Amersfoort 13-2-1783 Dirkje 
Keeselingen, wed. Jacobus van de Vlasakker; otr. (1) Amersfoort 14-1-
1763  

101. Willemtje Mannen (Willempje, Willemijntje, Willemijna). 

102. Adrianus Meulman, tr.  

103. Geesje van Veen.  

104. Jan Vos, taander, 1764 te Huizen,  tr.  

105. Marretje Bezuin.  

106. Gerrit Jan Deetman, j.m. te Elburg, begr. ald. 21-6-1800, otr./tr. 
Elburg 27-3/11-4-1746  

107. Willemina Lubberts (Harmina 1751; Mijntje 1761; Willemijntje 
Uitterweiden 1821; roepnaam waarschijnlijk Mijntje of Mientje), j.d. uit 
Oostendorp in Doornspijk.  

Kinderen (geref. ged. Elburg):  

Steeven, ged. 22-1-1747;  Lubbert, ged. 18-8-1748; Zwaantje, 
ged. 20-8-1751 [=kw. 53];  

Willem Deetman, geb./ged.  12-11-1761, overl. Kampen 24-8-
1848, touwslager, otr. (1) Elburg 9-5-1789/tr. Amsterdam 7-7-
1789 Johanna Ramaker, j.d. van Oldebroek, onlangs won. 
Amsterdam (ingetekend ald. 15-5-1789), overl. Elburg 23-3-1816; 
tr. (2) Kampen 27-11-1817 (met dispensatie KB 20-2-1817) 
Josina Ramaker, geb. Oldebroek 3-4-1768, overl. Kampen 4-11-
1849, laatst wed. Hendrik Fidder, dr. van Willem Joost Ramaker 
(overl. Kampen 21-5-1791) en Hillegien van Veen.  Kinderen 
(geref. ged. Elburg): Willemina (1792), Hillegonda (1795), Jansje 
(1798), Gerrit Jan (1790); Willemina Josina (1791) [zie bij kw. 26], 
Willem Joost 1794, Lubberta 1797, Jan Tilleman 1799, Steeven 
Jan 1805. 

108. Klaas van As, won. Huizen, tr. in/voor 1758  

109. Neeltje Westland.   

Kinderen: 

Aart, geb. Huizen ca. 1758, overl. ald. 27-1-1849 [aangifte door 
Dirk Hage, 54 jaar, heel- en vroedmeester, won. ald., neef]; 
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zeilenmaker, tr. Huizen 27-10-1811 Annetje van As, geb. ald., 
weduwe Gijsbert Pietersz Vlaanderen, dr. van Dirk van As en 
Geertje Jans Doorn.  

Willem, geb. Huizen ca. 1759, overl. ald. 22-8-1813 [op verklaring 
van broer Aart], visser.  

Goosen, geb. Huizen ca. 1760, overl. ald. 29-5-1832 [op 
verklaring van broer Aart], visventer.  

Cornelis, geb. Huizen ca. 1764/66 [=kw. 54].  

Gerrit, geb. Huizen ca. 1764, overl. ald. 12-5-1823, tr. Annetje de 
Jong.  

Kniertje, geb. Huizen ca. 1766, overl. ald. 15-6-1831, tr. Gijsbert 
Bakker.  

110. Jan Vlaanderen, 1768 te Huizen, tr.  

111. Jannetje Duijn. 

Generatie VIII  
140. Evert van Harskamp, tr.  

141. Jacomijntje Klaassen.  

142. Dirk Gijsbertze (van Nieuw Amerongen), j.m., otr./tr. Veenendaal 
1/24-12-1752 (beide alhier)  

143. Deliana Geurtze (Deliaantje, Deliaan), j.d.  

Kinderen (geref. ged. Veenendaal):  

Gijsbert, ged. 2-12-1753,  

Jannigje Gijsbertse van Amerongen, ged. 13-7-1755, overl. 
Renswoude 25-10-1835, tr. voor 1786 Harmen van Dijk, won. 
aan de Roode Haan.  

Maria, ged. 1-5-1757; Teuntje, ged. 15-7-1759 [=kw. 71]; Geurt, 
ged. 24-5-1761.  

Dirk van Nieuwamerongen, geb. Veenendaal ca. 1764, overl. 
Amerongen 3-2-1848, tr. ald. 24-4-1817 (Johanna) Hendrina 
Booms, ged. Rhenen 8-3-1775, overl. Amerongen 18-11-1847, 
dr. van Hendrik Booms en Willemina Cornelissen.  

Jan van (Nieuw) Amerongen, geb. ca. 1767, overl. Amerongen 7-
5-1843, tr. Melisje van der Meijden, overl. 9-12-1823 [Memorie 
van Successie, Amerongen 20-11-1824].  
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150. Willem de Haan (Willem Pietersz den Haan); toonde moeders 
consent; otr./tr. Breukelen/Kamerik 29-1/16-2-1741  

151. Willemijntje van Zwol (Willems), ged. Harmelen 1716, tr. (1) 
Harmelen 12-10-1735 Jacob Jansz van der Weijde (Verwey), won. 
Gerverskop.  

Haar ouders waren Willem Jans van Zwol (Willem Jan Aarden) en 
Neeltje Daal van den Bosch; zie de kwn. 470/471 van Eddy 
Pieters Graafland.  

Zij waren ook de ouders van Maria de Haan, tr. Vreeland 1778 
Gerrit Meijer, die de kwartieren 56/57 van Eddy Pieters Graafland 
zijn! [zie Amstelland nr. 122, pag. 15-30 en ASL nr. 123, pag. 11-
30]. Zie ook bij kw. 46, het 1e huwelijk van Klaas Hoogenhout.  

156. Frans Gerrits Bakker, j.m., otr./tr. Oud-Loosdrecht 25-2/20-3-1746 
(beide ald.) 

157. Hendrikje Dirks Pos, ged. Oud-Loosdrecht 19-11-1718.  

Hendrikje en Heijltje waren dochters van Dirk Aartze/Arisze Pos 
en Marretje Jacobs (Schipper), die nog doopgetuige was in 1743; 
otr./tr. Oud-Loosdrecht 22-1/12-2-1713, beide won. op Muijevelt 
[Dirk werd ingeschreven als Ploos i.p.v. Pos].  

158. Willem Cornelisz Grootendorst, j.m. in Nieuw-Loosdrecht, otr./tr. 
Oud-Loosdrecht 18-12-1735/8-1-1736  

159. Heiltje Dirks Pos (Haijltje, Heyltje, Hilletje), ged. Oud-Loosdrecht 
31-12-1713, nog doopgetuige ald. 21-4-1771.  

Kinderen (geref. ged. Oud-Loosdrecht): Eeghtjen (1736), Niesjen (1737), 
Dirk (1739), Cornelis (1740), Jacob (1741), Dirk (1743), Teunis (1744), 
Dirk (1746), Lammert (1749), Gerrid (1750), Hendrik (1753).  

164. Johan Jacob Weber, 1744 te Uckersdorf, tr.  

165. Berbera Vonk.  

168. Teunis Rijke(n) Schipper (Rijkse), van Loosdrecht, otr./tr. (1) 
Nigtevecht 24-11/27-12-1728 Mar(ri)tje Pieters, wed. Sijmen Janz Horn; 
tr. (2) Nigtevecht 27-3-1735  

169. Annetje Hendriks Hulscher (Anna; Holscher), j.d. geboortig van 
Lengerich, begr. Nederhorst den Berg 16-5-1787; hertr. Oud-Loosdrecht 
15-8-1762 Krijn Jacobs Spijker, wedr. Aaltje Hendriks Ligt.  

Anna was een zuster van mijn voorvader (Johan) Kort/Cord Gerrit 
Hendriks Hulscher. Te Lengerich (bij Tecklenburg) werden in het 
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gezin van Hinrich Hölscher en Catharina Westhoven drie Anna’s 
geboren en gedoopt: Anna Elsabe op 16-7-1703; Anna Maria op 
17-3-1706 en Anna Catharina op 19-3-1709. Gebruikelijk was om 
met één voornaam verder te gaan. Dus wie van de drie.  

170. Gerrit Schotteling (Schottelink), j.m., geb. van Rijssen in Overijssel, 
won. Baambrugge, in 1780 vermeld als wedr., tr. Nederhorst den Berg 1-
9-1754  

171. Aaltje ’t Jonck (Tyonk), geb. Rijssen, wed. Jan Schuter 
[Scheutert?].  

Lees over broer Jan Schottelink in tijdschrift Werinon, nr. 55, nov. 
2004.  

184. Harmen Hoogenhoud, van Zegveld, otr./tr. Breukelen/Harmelen 
10/24-1-1745  

185. Maria van Swol, ged. Harmelen 12-10-1721.  

 Zij vormen de kwartieren 234/235 van Eddy Pieters Graafland.  

186. Klaas Cornelisz van Trigt, ged. Ter Aa 27-7-1729, won. Oukoop; 
otr./tr. (2) Ter Aa 2/18-3-1753 Marretje Cornelis Boelen, wed. Teunis 
Lamberts Korver;  tr. (3) Huw. Voorw. 12-5-1787 (nots. T. Koppen te 
Utrecht) Heijltje Korver, weduwe in 1794/95 [regelingen voogdij twee 
minderjarige kinderen]; otr./tr. (1) Ter Aa 8-3/27-5-1749 

187. Marretje (Jacobs) de Haas, j.d. van de Bree onder Woerden.  

Klaas was zoon van Cornelis Jooste van Trigt en Marritje Ruisch.  

188. Hendrik Janse Meijer, tr.  

189. Catrina Fredrikse de Graaff.   

190. Lubbertus Matthijsen, tr.  

191. Marretje Aarseveen.  
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