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Van de voorzitter 
 
De lezingen van het voorjaar 2004 werden vrij goed bezocht, maar als we de 
aantallen bezoekers van de voorgaande jaren bekijken, is een lichte teruggang te 
constateren. In 1999 gemiddeld 29 bezoekers, in 2000 30,3, in 2001 28,5, in 2002 
31 en in 2003 25,7 bezoekers. Wat opvalt, is dat vrij veel niet-leden onze 
vergaderingen bezoeken, daardoor verwachten we dat het ledenaantal in onze 
afdeling toeneemt. De persberichten van onze secretaris geven ruim bekendheid 
aan het publiek. 
Een boeiend spreker was op 4 februari notaris Dierkxsens over het notariaat en 
notariële stukken als genealogische bron. Dhr Soetens, oud-voorzitter, wijst ons er 
regelmatig op om goede sprekers aan te trekken, dan komen de leden ook wel. 
Uiteraard moeten daarbij ook de onderwerpen boeien. Als u ons daarbij kunt/wilt 
helpen, dan houden we ons van harte aanbevolen. Ook voor ledenwerving kunnen 
we uw hulp uitstekend gebruiken.  
 
2005 lustrumjaar 
Volgend jaar vieren we het 20-jarig  bestaan van onze afdeling. Het is de 
bedoeling o.a. om een speciaal nummer van Aqua Vitae uit te geven. Wij 
verzoeken u om kopij te leveren voor deze extra uitgave. Ook historische gegevens 
zijn uiteraard welkom. We zullen tijdig met het feestprogramma bij u komen, want 
dit heuglijke feit willen we graag vieren. 
 
Aankoop Verenigingscentrum 
Op de jaarlijkse ledenvergadering van de NGV werd medegedeeld, dat het 
Verenigingscentrum is aangekocht voor de prijs van € 432.500. Door onze 
afdeling werd aangedrongen op een “schone grond verklaring” vóór de aankoop 
van het gebouw. Dit voorstel werd door het bestuur overgenomen Uit dit 
onderzoek bleek, dat de grond licht vervuild is. Dit is voor de gebruikswaarde 
geen enkel probleem, alleen bij eventuele verkoop kan dit een rol spelen.  In 
overleg met de eigenaar werd een vermindering van de koopprijs met € 30.000 
overeengekomen, een verlaging van bijna 15%. 
 
Excursie naar Verenigingscentrum   
Zoals besloten op de jaarvergadering van onze afdeling gaan we, bij voldoende 
deelname, dit najaar gezamenlijk op excursie naar ons verenigingscentrum in 
Weesp. Wij verzoeken u om u zo spoedig mogelijk op te geven, zie het inlegblad. 
Het is in principe alleen voor leden bedoeld en is dan ook gratis, maar wat let u om 
lid te worden?  De geplande datum van de excursie is zaterdag 18 september 2004. 
 
De genealogische/historische markt in Avezaath , gehouden in het voorjaar, was 
een succes. De combinatie van diverse verenigingen heeft niet alleen het voordeel 
dat men van elkaars kennis gebruik kan maken, maar ook dat het een veel 
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gevarieerder publiek trekt. Brede informatie en belangstelling kweken voor 
Genealogie is voor ons een belangrijk punt, de markt is dan ook voor herhaling 
vatbaar. Fijn, dat voor het verstrekken van informatie in de stands zich diverse 
leden beschikbaar stelden, hiervan is veel gebruik gemaakt. 
 
Na de jaarvergadering gaf onze penningmeester Joop Kuijntjes in zijn functie als 
Cals van de contactdienst van de NGV de mogelijkheid om namen in zijn 
computerbestand op te zoeken. Dit kwam in plaats van de 10 minutenpraatjes. 
Hiervoor bleek veel belangstelling. We overwegen nu ook  het organiseren van 
een contactavond, eventueel na de jaarvergadering. 
 
Tenslotte hebben we nog steeds een vacature in ons bestuur, dus wie bereid is ook 
de hand aan de ploeg te slaan, is welkom.  
Graag tot ziens bij de eerstvolgende lezing in Tiel. 
 
Gijsbert van Aalst 
   
 
Lezingenprogramma najaar 2004 afdeling Betuwe 
 
De lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het 
streekmuseum bij de Waterpoort te Tiel, adres Plein nr. 46-48. Aanvang van de 
lezingen is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. 
 
 
14 september Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, door dhr. D.J. 

Thijssen. 
 
De heer Jan Thijssen, inwoner van Buren, verdiepte zich in het leven van de vader 
van Anna van Buren, de eerste gemalin van prins Willem I van Oranje. In zijn 
lezing neemt hij ons mee naar de eerste helft van de 16de eeuw, de periode waarin 
Maximiliaan van Egmond graaf was van Buren en Leerdam. In Maximiliaans 
leven volgen belangrijke functies en historische gebeurtenissen elkaar op. Een 
aaneenschakeling van zijn boeiende ervaringen in binnen- en buitenland vormt de 
basis voor deze interessante avond. 
Deze lezing stond eerst voor februari gepland, maar kon toen niet doorgaan. 
 
12 oktober  De familie van Nassau Zuilenstein, the naughty nassau's. 

door A.J.G. Hogendoorn. 
 
De enige erkende bastaardzoon van Frederik Hendrik, Frederik van Nassau 
Zuilenstein, is geboren rond 1623. Van zijn vader ontving hij kasteel Zuilensteijn 
in Leersum. 
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Frederik was de gouverneur van zijn neef stadhouder Willem III. Dankzij het feit 
dat Willem III belangrijke functies binnen de familie wilde houden heeft Frederik 
nogal wat belangrijke functies verkregen (ook in de Betuwe). Tijdens een slag bij 
Woerden is hij gesneuveld. Frederiks lichaam is door de Franse bevelhebber 
Luxembourg naar het hoofdkwartier van Willem III bij Woerden gebracht. 
 
De zoon van Frederik is met koning stadhouder Willem III naar Engeland gegaan 
en heeft daar een hoge positie en gigantische rijkdom verworven. Zodoende is de 
familie al in de 2e generatie totaal verengelst. Dankzij dit feit is kasteel Zuilensteijn 
gespaard gebleven (tot 1945), zoals het gebouwd was. Het is nog steeds in bezit 
van nakomelingen. Het 13e eeuwse erfverdelings-verdrag tussen de Ottoonse en 
Walramse linie van het huis Nassau, heeft ook invloed gehad op de bezittingen 
van de familie van Nassau Zuilensteijn. 
Een inventaris van het kasteel uit 1708 geeft een kijkje in de enorme rijkdom die 
toen al verworven was. Een aantal voorwerpen bestaat nog steeds en bevindt zich 
op een Schots kasteel. 
Enkele wetenswaardigheden: 

- De Italiaanse populier heeft West Europa veroverd dankzij Willem 
Hendrik van Nassau Zuilensteijn. 

- De Engelse Nassau's hebben meer Nassau-bloed in hun aderen dan onze 
kroonprins. 

- Wat te denken van de 4e graaf van Rochford, die samen met zijn wettige 
en twee onwettige vrouwen in één kasteel woonde. 

- Nakomelingen van Frederik zijn betrokken geweest bij de 1e 
Falklandoorlog, de verkoop van Corsica aan Frankrijk, enz. 

- In Engeland zijn prachtige tombes van de Engelse Nassau's te zien. Ook 
zijn er standbeelden. Er zijn dus meer (tastbare) herinneringen te vinden 
dan men denkt. 

 
Kenners van het Oranjehuis zeggen dat er vrijwel niets bekend is van de familie 
Nassau van Zuilensteijn. Aan het eind van de lezing kunnen de aanwezigen die 
stelling ontkennen. 
De spreker zal een overzicht geven van de leden van de familie aan de hand van 
vele dia's en smeuïge verhalen. 
 
 
9 november Onderzoek in de rechterlijke archieven, door C.P.H. Soetens. 
 
Aan de hand van zijn eigen genealogie zal onze oud-voorzitter vertellen over 
ervaringen in rechterlijke en andere archieven, waar stap voor stap het 
bewijsmateriaal verzameld werd om bepaalde familieverbanden aan te tonen. 
Dit is vooral van belang daar waar de familienaam ophoudt en het pad verder 
voert over patronymen. Het onderzoek strekt zich uit tot vóór 1500.
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Bestuurssamenstelling van de dagelijkse heerlijkheden 
Geldermalsen en Meteren 1752-1835 
 
R.H.C. van Maanen 
 
 
In 1753 werd overeengekomen dat bij het ontstaan van een vacature van een 
gerichtsnabuur het gerecht (lees maar dorpsbestuur) een nominatie van twee 
personen zou opstellen waaruit de vrouwe of heer van de heerlijkheid een keuze 
zou doen. De reguliere benoemingen vonden plaats in medio november/december 
waarna in dezelfde maand ten overstaan van de schout en secretaris door 
nieuwkomers de eed werd afgelegd en bij degenen die bleven zitten, werd bij 
handlasting de eed gecontinueerd. In het overzicht is er dan ook van de datum van 
de eed uitgegaan. Omdat het geregeld voorkwam dat schout, buurmeesters of 
gerichtsnaburen niet op de vergaderingen aanwezig waren, werd in 1778 besloten 
dat wanneer de betrokkene, ondanks hiertoe door de schutter te zijn uitgenodigd, 
niet binnen een half uur of helemaal niet te zijn verschenen zonder een geldig 
excuus, een boete van twaalf stuivers werd opgelegd af te dragen aan de schout. 
Jaarlijks werden de opbrengsten aan boeten verteerd bij een verkiezing van een 
nieuwe buurmeester of wijziging van het bestuur. De Lingestoel van Geldermalsen 
werd op 22-11-1825 ontbonden, haar taken werden overgenomen door de 
Dijkstoel van de Tielerwaard.  
 
De jaartallen achter de persoonsnamen hebben betrekking op de jaren dat de 
functie werd bekleed, althans voor zover in de gebruikte bronnen werd 
aangetroffen. Zover uit de stukken valt op te nemen, werden de functies van 
Lingeschrijver en Maanmeester en Collecteur der verponding van de heerlijkheden 
Geldermalsen en Meteren (tot)1825 door de schout waargenomen. De betiteling 
van buurmeester werd in de eerste kwart van de negentiende eeuw vervangen door 
die van poldermeester.  
 
Geldermalsen 
 
Bock, Gijsbert, schout 1772-1780, secretaris 1773-1780. Zoon van Jan Bock.  
Bock, Jan, schout 1752-1772, secretaris 1752-1772.  
Brouwer, Jacob, buurmeester 1775, gerichtsnabuur 1775-1776, 1778, 1781-1782, 
kerkmeester 1776. Vertrokken.  
Buuren, Anthony van, bode, schutter en veldgraaf 1781.  
Dien, Albert van, kerkmeester 1789.  
Diën, Antonis/Anthony/Toon van, buurmeester 1791, gerichtsnabuur 1781-1782, 
1787-1789, 1792.  
Dien, Willem van, bode, schutter en veldgraaf 1825.  
Empel, C. Hendrikse van,  buurmeester 1804.  
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Haak, David, gerichtsnabuur 1795, rotmeester 1795.  
Hendrikman , Adriaan, schout 1750-1752 (†), secretaris 1750-1752.  
Hendrinkman , Gerrit Jan, schout 31-1-1795, buurmeester, rotmeester 1795? 
Hendrinkman , Hermanus Gerardus, gerichtsnabuur 1768-1774, kerkmeester 1773.  
Heuvel, Gerrit van den, gerichtsnabuur 1795-1796, rotmeester 1795 
Heuvel, Meerten van den, gerichtsnabuur 1753, buurmeester 1754-1755.  
Heuvel, Reijer van den, gerichtsnabuur 1787. 
H…nte, Peter van, buurmeester 1754.  
Hoevenaar, Cornelis Theodorus, schout 1780-1782, secretaris 1780-1782.  
Ingen, Steven van, rotmeester 1795.  
Jager, Albert de, gerichtsnabuur 1773-5, 1778, 1781, 1787-1789, 1-11-1792 
(†),buurmeester 1776, 1788, kerkmeester 1774-1775, 1778.  
Jager, Mattheus de, gerichtsnabuur 11/1792-1793, buurmeester 180, rotmeester 1795.  
Joode, Hendrik de, secretaris 1750(†).  
Kerkwijk , Dirk Johan van, buurmeester 1835-1837.  
Kerkwijk , Hermen van, gerichtsnabuur 1750, 1752-1753, 1772-1773. Bedankte 
vanwege zijn hoge leeftijd.  
Kerkwijk , Jan van, gerichtsnabuur 1773, 1776, 1781-1782, 1788, 1791-1793, 
1795-1796. schout 7/1788 (substituut)-1795, secretaris 7/1788 (substituut)-1795, 
buurmeester 1774, 1778, 1787-1789.  
Lingen, Gerrit Jansen van der, bode, schutter en veldgraaf 1756-1781.  
Meteren, Anthony van, gerichtsnabuur 4/1782, 1787-1788, 1791-1792, 1796, 
buurmeester 1793, kerkmeester 1789-1792, rotmeester 1795. Zoon van Dirk van 
Meteren.  
Meteren, Dirk van, gerichtsnabuur 1772-1775, 1778, 1781-4/1782, buurmeester 
1776, kerkmeester 1772, 1776.  
Meteren, Claas van, gerichtsnabuur 1776, 1778, buurmeester 1781-1782. 
Meteren, Gijsbert van, gerichtsnabuur 1752.  
Meteren, H. van, gerichtsnabuur 1789. 
Meyer, Henricus Josephus, schout 31-1-1795-1797, secretaris 1795-1797, 
buurmeester 31-1-1795.  
Murman Dz, G., buurmeester 1824-1829.  
Oort , Hendrik van, secretaris 1668-1669.  
Sloot, A.J., gerichtsnabuur 1796-1797.  
Ruiter , H. de, buurmeester 1821-1823.  
Sluijter , Arnold Philip Fredrik, schout en secretaris 1787-1788.  
Stam, Gerrit, gerichtsnabuur 1768, 1773-1776 (†), kerkmeester 1773-1774.  
Steenis, Antonie van, gerichtsnabuur 11/1792-1793, rotmeester 1795.  
Steenis, Hendricus van, gerichtsnabuur 1753, 1772-1774, 1776, 1778, 1787-1789, 
1791-11/1792, buurmeester 1754, 1781-1782, 1788, Trad vanwege zijn hoge 
leeftijd af.  
Steenis, H.A. van, buurmeester 1835-1837.  
Suilekom, A.J. van, buurmeester 1821-1823, 1829-1835 
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Suylichem/Suylecom, Roelof van, gerichtsnabuur 1775-1776, 1781-1782, 1787-1789, 
1791, 1795-1796, buurmeester 1778, 1792, kerkmeester 1781, rotmeester 1795.  
Taaij , Cornelis, schout en secretaris 7/1788-1796.  
Trigt , Gijsbert van, bode, schutter en veldgraaf 1822-1824 (†).  
Trigt , Maarten van, gerichtsnabuur 1754-1755, 1774, 1782, 1787-1789, 1793, 
1795-1796, buurmeester 1787, 1791.  
Verbeek, Antony, rotmeester 1795.  
Verbeek, Jan, rotmeester 1795.  
Verweij , Otto Pieter, gerichtsnabuur 1796, schout en secretaris 1797-1837.  
Werken, Hermanus van de, gerichtsnabuur 1772, 1775-1776, 1778, 1781-1782, 
1787-1788, 1791-1793, 1795-1796, buurmeester 1773, 1789, kerkmeester 1772-
1773, 1775-1776, rotmeester 1795.  
Wit(t)/With , Dirk de, gerichtsnabuur 1772-1773, 1776, 1778, 1781-1782, /1787, 
buurmeester 1774-1775, 1772-1773, 1781.  
Wit(t) , Gerrit de, gerichtsnabuur 1788-1789, 1791-1793, 1795-1796, kerkmeester 
1792-1793, rotmeester 1795.  
Wijk , Gijsbert van, gerichtsnabuur 1787-1789, 1791-1792, 1795-1796, 
buurmeester 1792, kerkmeester 1793, rotmeester 1795.  
Wijk , J.D. van, buurmeester 1824-1829.  
Wijk , Jan van, rotmeester 1795.  
Wijnhoven, J., gerichtsnabuur 1798, buurmeester 1799-1801.  
Santen, Ad van, buurmeester 1829-1835.  
Santen, Gosen H. van, 1768 (†).  
Santen, Johannes van, bode, schutter en veldgraaf 1827-1834.  
Zanten, Willem/Wilm van, gerichtsnabuur 1768, 1787-1789, 1791-1792, 1796, 
buurmeester 1793, 1803-1804, kerkmeester 1791-1792, rotmeester 1795.  
Sijl , Mattheus van den, buurmeester 1773.  
Zijl/Sijl , Rijer van, gerichtsnabuur 1768, 1772-1775 (†).  
 
Meteren 
 
Andriessen, W.H., gerichtsnabuur 1804.  
Bommel, Willem van, bode 1777-1781.  
Burg, Aard van der, buurmeester 1830, 1832.  
Burg(h), Antony van der, gerichtsnabuur 1786, buurmeester 1778-1780, 1783-1785.  
Burg Lz., R. van der, buurmeester 1821-1825.  
Driel , Albert van, buurmeester 1786-1787, 1790-1791, 1804.  
Empel, A.H. van, buurmeester 1836.  
Empel, Cornelis Hendrikse van, buurmeester 1786-1787, 1804.  
Empel, Gijsbert van, gerichtsnabuur 1786. 
Empel Cz, Hendrik van, buurmeester 1821-1824, 1830.  
Empel Gz, Hendrik van, buurmeester 1825.  
Empel, Jan van, gerichtsnabuur 1804. 
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Empel, Maas Hendrikse van, gerichtsnabuur 1786, buurmeester 1778-1781, 1789.  
Graft , Jacob van de, buurmeester 1796-1799, kerkmeester 1797.  
Graft , Steven de, kerkmeester 1797, zoon van Jacob.  
Hamaker(s), Hendrik, schout/secretaris 1796-1803 (†).  
Jaarsveld, Aart van, gerichtsnabuur 1786, buurmeester 1780-1782, 1791-1793.  
Cok, Cornelis Aartse de, buurmeester 1782-1783.  
Kock, Aard Cornelisz de, gerichtnabuur 1804.  
Kock, Aart de, buurmeester 1836.  
Kuijl , Nol van, buurmeester 1819-1820.  
Merkt , Dirk van de, gerichtsnabuur 1796-1799.  
Nieuwaal, Jan van, gerichtsnabuur 1804.  
Oort , C. van, bode 1796.  
Rekom, Cornelis van, gerichtsnabuur 1798, buurmeester 1800-1803.  
Rekom, Johannis van, gerichtsnabuur 1786, 1798-1799, buurmeester 1789-1790, 
1796-1798.  
Reekum, Jan van, buurmeester 1825.  
Sloot, A.J., buurmeester 1800-1803.  
Sluijmer, Mels, buurmeester 1784-1785.  
Sluyter, Arnold Philip Frederik, schout/secretaris 1786.  
Verbeek, Hendrik gerichtsnabuur 1804 
Verweij , Otto Pieter, schout/secretaris 1803-1837.  
Vrouwerff , Johan van, gerichtsnabuur 1786, 1804.  
Wiel, B. van der, gerichtsnabuur 1804 
Wiel, Dirk van der, gerichtsnabuur 1786, buurmeester 1792-1793.  
 
 
 
Antwoord op opsporing gezocht 2 uit Aqua Vitae 2004-1. 
 
In Aqua Vitae 2004-1 stond op pagina 21 en 22 een oproep van Jeff van Biesen 
omtrend informatie over de boerderij 'den Biesen' te Echteld. 

 
Van de heer  Th.J.H.M van Steenes ontvingen wij een uitgebreid schrijven met 
gegevens uit zijn onderzoek. Het blijkt dat de geslachtsnaam meerdere malen 
voorkomt in het Liber Sigillorum van de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht. 
Over de historie van het land van de boerderij heeft hij veel gevonden in het 
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap 
Zutphen en het kwartier van Nijmegen, van de hand van ondermeer Mr. L.A.J.W. 
baron Sloet. 
 
Zijn antwoord, met de bijbehorenden kopieën, is inmiddels doorgestuurd aan de 
heer den Biesen. 
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Een proces te Tricht dat vragen oproept. 
 
Dick G. van Maren 
 
 
Inleiding. 
 
In verband met onderzoek naar Van Maren's in de West-Betuwe trof ik behalve in 
het Amtbt Beesd-Rhenoy ook naamgenoten in het Graafschap Buren aan. Naar 
aanleiding van een incident te Tricht op 15 december 1699 raakte een Van Maren 
betrokken in een civiel proces dat eind 1701 plaats vond. De gedaagde in het 
proces was Gerrit Claessen van Maren. Als eiser trad op de drost van de stad en 
het graafschap Buren. 
 
Wie was deze Gerrit Claessen van Maren? 
 
Gerrit Claessen had een gemengd boerenbedrijf te Tricht en hij had een huis aan 
de Meersteeg. Voorzover na te gaan had hij een boomgaard gelegen aan de 
Nieuwe Steeg te Tricht en bouwland gelegen in de Lagemaat onder Tricht. Ook 
had hij nog paarden.  
Van 1694 tot en met 1696 is hij schepen van het schoutambt Buurmalsen en 
Tricht. Als zodanig treedt hij regelmatig op en in de Prothocollen van 
Schepenkennissen wordt meerdere malen vermeld dat hij stukken bekrachtigde 
met een uithangend zegel. Een afdruk hiervan heb ik echter niet kunnen vinden.  
 
In het trouwboek van de NG kerk van Tricht staat vermeld dat hij op 12 april 1682 
trouwt met Lijske Jans, die uit Meteren kwam. Hij was toen weduwnaar van 
Maiken Pieters. 
 
Op 1 maart 1682 wordt voor schepenen vastgelegd dat zijn minderjarige dochter 
uit zijn eerste huwelijk, Feijken Gerrits van Maren, uit de nalatenschap van haar 
moeder recht heeft op 500 Carolus gulden en 20 stuivers, vermeerderd met 4% 
rente, berekend tot op de datum van uitkeren. Op 24 februari 1687 keert Gerrit 
Claessen 300 Carolus gulden aan zijn dochter uit, die inmiddels gehuwd was met 
Goosen de Bie. In 1690 is de hele erfenis uitgekeerd. 
 
In 1712 ligt hij ziek te bed en op zijn verzoek komen dan de schout en twee 
schepenen bij hem thuis en laat hij zijn testament opmaken. Als enige erfgenaam 
wordt genoemd zijn dochter Feijken. Zij is dan gehuwd met Sander Aertse. Haar 
eerste man was reeds overleden. Gerrit Claessen moet toch weer opgeknapt zijn, 
want in 1723 laat zijn vrouw Lijske Jans, die met haar achternaam Verbeeck blijkt 
te heten, een testament opmaken ten gunste van een neef en nicht Verbeeck in 
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Geldermalsen, en wordt zij huisvrouw van Gerrit Claessen van Maren genoemd. 
Hij overlijdt in elk geval tussen 1723 en 1731. 
In 1731 bij de aanpassing van haar testament wordt Lijske Jans Verbeeck de 
weduwe van Gerrit Claessen van Maren genoemd.  
 
 
Het Graafschap. 
 
Tricht maakte in die tijd deel uit van het Graafschap Buren. Dit was een 
zelfstandig staatje, dat niet onder het toenmalige Gelre viel. In de tijd waarin het 
incident plaats vond, met de daarop volgende rechtszaken, was koning-stadhouder 
Willem III tevens graaf van Buren. 
 
Het Graafschap had zijn eigen bestuur en eigen rechtspraak. De hoogste ambtenaar 
van het graafschap was de drost, in die tijd ook Drossaerdt genoemd. Het 
graafschap was verdeeld in drie zogenaamde schoutambten, namelijk dat van de 
stad Buren met Asch, Erichem en de buurschap Achter den Haag, het schoutambt 
Beusichem en Zoelmond en het schoutambt Buurmalsen en Tricht. 
In ieder schoutambt was een schepenbank. De schout was hoofd van de 
schepenbank. In de schepenbank zaten zeven schepenen, die benoemd werden. In 
Buren werden zij benoemd uit de stadsburgers, en werden stadsschepenen 
genoemd. 
Op het platte land werden de schepenen benoemd uit de geërfden. Zij werden 
landschepenen genoemd. Bij ieder gerecht was nog een gerechtssecretaris. De 
rechtbank van Buurmalsen en Tricht en de rechtbank van Beusichem en Zoelmond 
oefenden alleen de civiele en volontaire rechtspraak uit. De Drost voerde als 
hoofdofficier in criminele zaken zijn ambt uit in het hele graafschap. De rechtbank 
van de stad Buren was bevoegd in criminele zaken voor het hele graafschap. 
 
 
Het incident. 
 
Op 15 december 1699 verschenen aan het huis van Antonis van Oirt te Tricht, de 
substituut gerechtsbode Arien Gilisen, de schepenen Gerrit Coedam en Arien 
Huijgen en de schout Boers. Later bleek dat de gerechtssecretaris Bruijns daar ook 
aanwezig geweest was. Zij waren daar om een gerechtelijke beslissing uit te 
voeren. Antonis van Oirt had aan de schepenbank verzocht om zijn dienstmeid 
Anneke Hermens uit zijn huis te zetten. Zij woonde namelijk in het huis van haar 
werkgever tegen betaling van huurpenningen. 
Op gerechtelijke aanzegging verliet Anneke Hermens het huis. Zij weigerde echter 
om de te veel betaalde huurpenningen te ontvangen die haar werden aangeboden. 
Zij protesteerde en gaf aan dat zij liever in het huis wilde blijven om reden "dat sij 
haer vrucht wilde laten, daer waer sij die gehaelt hadde". Tevens riep zij dat 
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Antonis van Oirt de vader van haar vrucht was. Of dit inderdaad het geval was 
staat niet vast. Tijdens een rechtszaak tegen de nog nader te noemen Claes 
Woutersen van 's Gravendijk in 1701, werd vermeld dat Antonis van Oirt, in 
stervensnood , "en een luttel tijds" voor zijn overlijden tegen de predikant van 
Tricht en de ouderling Strien Theunissen, op de vraag of hij Anneke Hermens 
bezwangerd zou hebben, verklaard had daaraan direct, noch indirect schuld te 
hebben. 
 
Nadat Anneke verklaard had zwanger te zijn van Antonis van Oirt, nam de schout 
de beslissing haar weer het huis in te laten gaan en probeerde dit ook 
daadwerkelijk te bewerkstelligen. Dit werd verhinderd door Claes Woutersen van 
's Gravendijk, een zwager van Antonis van Oirt. Hij zou de gerechtsbode "in 
euvele gemoede" uit het huis weggestoten hebben, met "aengrijpingen van sijn 
persoon". Ook zou Claes Woutersen de schout Boers hebben vast gepakt en deze 
van de trappen van het huis gegooid hebben, waarop hij de deur van het huis had 
dicht gegooid, waardoor Anneke Hermens buiten moest blijven. 
 
Maar dit was nog niet alles. De schout en de gerechtssecretaris kregen ter plaatse 
een "dispuut" over de zaak. Volgens de gerechtssecretaris was er een uitspraak van 
de schepenbank nodig om Anneke weer in het huis te laten, kennelijk tegen de 
mening van de schout in. Die had haar weer het huis binnen willen laten gaan. 
Hierop greep de schout Boers, zonder de minste reden, de gerechtssecretaris 
Bruijns bij de armen. Deze weerde dit echter met de hand af. Hij zei daarbij: "Ick 
wil niet van ene schout soo geneepen off aengetast sijn". Hierop pakte de schout 
hem voor de tweede keer vast, waarop de gerechtssecretaris hem weg stootte en 
riep: "Vrienden, ick leg dat in kennis!" Vervolgens trok de schout zijn degen. Om 
zich te verweren trok daarop de secretaris zijn degen en riep: "Ick sal niet één voet 
verzetten, maer mijn lijff verdefenderen"(verdedigen). Beide gerechtsdienaren 
werden door enkele getuigen en anderen uit elkaar gehaald, "sodat verder 
ongemack gestuijt is geworden". De gerechtssecretaris protesteerde over hetgeen 
hem publiekelijk en in zijn functie was aangedaan. 
 
Dit voorval werd in 1701 bij de schepenbank vastgelegd en mede ondertekend 
door de toenmalige schout Mr. Bernhart Adriaen ter Borch. Boers was kennelijk 
niet meer in funktie.  
 
 
De gevolgen. 
 
Het incident had gevolgen voor Claes Woutersen van 's Gravendijk en Gerrit 
Claessen van Maren. 
In 1701 dienden er twee afzonderlijke rechtszaken. Eén zaak diende tegen 
genoemde Claes Woutersen; de andere zaak tegen Gerrit Claessen. 
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De zaak tegen Claes Woutersen ging over het feit of hij al dan niet de toenmalige 
schout Boers van de trappen van het huis van zijn zwager zou hebben gegooid en 
de gerechtsbode al dan niet had vast gepakt en weggeduwd. Dit leverde immers 
strafbare feiten op. In elk geval waren deze handelingen aan te merken als 
ongehoorzaamheid aan de overheid. 
 
In die tijd stonden op strafbare feiten zware straffen. Lijfstraffen tot en met de 
doodstraf werden regelmatig toegepast. In 1870 werd in Nederland in het 
burgerlijk strafrecht de doodstraf pas afgeschaft. 
 
De zaak tegen Claes Woutersen werd echter niet als criminele zaak, maar als 
civiele zaak behandeld. Als eiser trad op: De Hoog Edele en Welgeboren Heer 
Louis van Steeland, Vrijheer van Ubbergen en Heer van Vredesteijn, Drossaerdt 
van de Stad en het Graafschap Buren. 
 
In dat proces werden een aantal getuigen onder ede gehoord, waaronder ene Erris 
Gerrits, de beide schepenen die bij het voorval aanwezig geweest waren, de 
gerechtssecretaris Bruijns en Gerrit Claessen van Maren. Het valt op dat de 
getuigen over het voorval geen gelijkluidende verklaringen afleggen. De één heeft 
iets wel gezien of gehoord terwijl de andere dat weer niet gezien of gehoord heeft. 
In elk geval legt Gerrit Claessen een gunstige verklaring voor Claes Woutersen af. 
De gerechtssecretaris verklaart nagenoeg hetzelfde als Gerrit Claessen. Zij 
verklaren "eenpaerlijck niet gesien te hebben dat den gedaeghde Claes Wouterse 
van 's Gravendijk den subst. Gerechsbode Arien Gilisen van de trappen gestoten 
heeft". Er is dus ook sprake van dat niet alleen de schout van de trappen gegooid 
was, maar mogelijk ook de gerechtsbode. 
Verder verklaren zij met betrekking tot Claes Woutersen van "quade of euvele 
moede niet te weten". Tevens wordt aangehaald dat de toenmalige schout Boers nu 
in dienst is bij de zwager van Claes Woutersen en dat zij altijd in goede 
vriendschap en harmonie hebben geleefd. Verder wordt ingegaan over de 
betrouwbaarheid van Claes Woutersen. Hij is een eerlijk man; hij is immers 
ouderling van de Nederduits Gereformeerde kerk van Tricht geweest. 
 
In het proces tegen Claes Woutersen komt ook nog naar voren dat er een gerucht is 
dat Gerrit Claessen grond van een ander, namelijk van Jan Gosen van Steenis, 
gebruikt had om daar mee "sijn huijs te hoogen". Er wordt echter bij vermeld dat 
deze Van Steenis daarover geen klacht heeft ingediend en dat de oud-schepen Van 
Maren "sijn en blijven een eerlijck man". 
 
Het gevolg van zijn optreden in de rechtszaak van de drost tegen Claes Woutersen 
was, dat tegen Gerrit Claessen van Maren een zaak werd aangespannen terzake 
van diefstal en meineed! 
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De zaak contra Gerrit Claessen van Maren. 
 
Eind 1701 treedt de voornoemde drost, ratione oficii, (uit hoofde van zijn ambt) als 
eiser op contra Gerrit Claessen van Maren. 
De drost begint met het voorval van 15 december 1699 aan te halen. Wel wordt de 
rol van Claes Woutersen van 's Gravendijk belicht, maar over het conflict tussen 
de toenmalige schout en de gerechtssecretaris wordt geen woord gerept. 
De drost concludeert dat "gedaegde" Gerrit Claessen in het proces tegen Claes 
Woutersen, onder ede, ten gunste van deze had verklaard, en dat de drost, na 
hetgeen bij hem was aangebracht en na hetgeen door de drost zelf was bevonden, 
dit in strijd was met de waarheid was gedaan. 
De drost concludeert verder dat Gerrit Claessen bij het voorval niet bij de deur van 
het huis van Antonis van Oirt had gestaan, en dat hij daar ook niet gezien was, 
terwijl hij op 21 juni 1701, in het proces tegen Claes Woutersen, verklaard had dat 
hij wel bij die deur had gestaan. Hij had dus "sulx qualick ende ten onregt 
verklaert". 
 
De drost had verder nog een sterke troef achter de hand. Het was hem namelijk ter 
ore gekomen dat Gerrit op 17 november 1701, in herberg "De Fortuijn" te Tricht, 
tot meerdere malen toe, voor geloofwaardige getuigen, had verklaard dat hij, tegen 
de waarheid in dat proces (tegen Claes Woutersen) voor deze Claes en tegen de 
drost verklaard had. Gerrit had bekend dat hij een valse verklaring had afgelegd. In 
zijn zaak wordt vermeld: Dat hij, gedaegde, gesondigt hadde tegen den Heere 
Drossaerdt, seggende: "omdat ick, gedaegde, getuijgenisse heb gegeven voor 
Claes Woutersen, tegen den Heere Drossaerdt." Verder verklaart Gerrit dat hij tot 
die getuigenis was gebracht. In de stukken staat echter niet vermeld wat de reden is 
geweest om een valse verklaring af te leggen en door wie hij daar toe werd 
gebracht. Gerrit verklaarde ook, dat na het afleggen van de valse verklaring "sijn 
gemoet seer ontrust was " en dat zijn "consciëntie (geweten) daer over knaegde". 
 
Tevens komt het "quaet gerucht" van diefstal van grond ter sprake. Hem wordt 
verweten dat hij de grond van Jan Gosen van Steenis heeft geroofd en heeft 
afgevoerd of laten afvoeren naar zijn huis aan de Meersteeg te Tricht, waarmee hij 
zijn huis heeft doen hogen. De drost stelt vast dat Gerrit ook schuldig moet zijn 
aan de diefstal van grond, daar hij geen geloof meer verdiende. De drost 
concludeert dat Gerrit aan den lijve strafbaar is en dat beide delicten zijn begaan in 
een land waar justitie krachtig optreedt en geenszins tolerabel is en dat gestraft 
wordt als voorbeeld voor anderen. Echter, tegen Gerrit wordt door de drost "de 
civielse ende sachte weg" bewandeld. 
 
De drost concludeert verder dat het Edele Gerecht Gerrit dient te veroordelen tot 
een boete van 300 gulden voor de diefstal van grond en tot een boete van 600 
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gulden voor de gepleegde meineed, "also tesamen de somme van negenhondert 
Gl.,te voldoen en te betaelen aan den Heere Eijscher". 
 
Bij de stukken zat nog een een brief van Gerrit, gericht aan het gerecht van 
Buurmalsen en Tricht. De brief is bij het gerecht binnengekomen op 30 november 
1701. Hierin stelt hij nog dat hij in de zaak tegen Claes Woutersen verklaard heeft 
wat hij van het voorval wist en dat daarom niemand hem daarover in zijn goede 
naam en faam had behoren aan te tasten. Tevens haalt hij aan dat hem ter ore is 
gekomen dat hij grond van Jan Gosen van Steenis zou hebben geroofd. Hij 
verzoekt hieromtrent stukken ter inzage. Uit de gerechtsstukken blijkt niet dat met 
deze brief iets gedaan is. Er is ook geen bewijsvoering te vinden betreffende de 
vermeende gronddiefstal. 
 
 
Tenslotte. 
 
Onder de brief die Gerrit Claessen van Maren aan het gerecht stuurt, stelt hij zijn 
merk. 

(rechtsboven het handmerk van Gerrit Claessen van Maren) 
 
Dit merk lijkt veel op het merk dat Jan Claessen van Maren onder verschillende 
pachtovereenkomsten heeft gesteld in het Ambt Beesd en Rhenoy, waar hij in 
1698 buurmeester van Beesd was. Jan Claessen van Maren zijn merk bestaat uit 
twee gekruiste weerhaken. Mogelijk geeft dit hun onderlinge verwantschap weer. 
Beiden hebben ook nagenoeg dezelfde achtergrond. Zij hebben alle twee een 
gemengd boerenbedrijf, beiden bezitten onroerend goed en zijn in dezelfde periode 
actief met koop en verkoop van onroerend goed. Ook maken zij deel uit van het 
bestuur van het ambt waarin zij wonen. Zij wonen ook niet ver van elkaar. Tussen 
Tricht en Beesd ligt alleen de Mariënwaard.  
 
In de tijd waarin het incident voorviel was Tricht geen groot dorp. Zoals ook nu 
nog in een kleine woongemeenschap, zal iedereen elkaar wel gekend hebben. Een 
incident als er plaats vond op 15 december 1699, zal dus behoorlijk wat stof 
hebben opgewaaid. Het zal niet vaak voorgekomen zijn dat een schout en een 
gerechtssecretaris met getrokken degens tegenover elkaar hebben gestaan, en dat 
ook nog eens een schout en mogelijk ook nog de substituut gerechtsbode van de 
trappen van een huis gegooid zouden zijn. In ieder geval is het ter sprake gekomen 
op 17 november 1701 in herberg "De Fortuijn" te Tricht, waar Gerrit Claessen van 
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Maren zijn verhaal deed. Zoals bleek bleef het verhaal niet in de herberg, maar 
kwam het de drost ter ore. 
 
Voor wat betreft de genoemde Anneke Hermens is er gebleken dat zij wel degelijk 
zwanger was ten tijde van het incident. Op 24 februari 1700 wordt in de NG kerk 
te Tricht namelijk gedoopt: Teuntje, onechte dochter van Anna Hermense (Kievit). 
De getuigen zijn haar vader en stiefmoeder Hermen Dirkse Kievit en Grietje Jans. 
Mogelijk heeft zij haar kind vernoemd naar de vermeende vader, Antonis van Oirt. 
 
Op de "Ordinaris Rechtsdagh" te Tricht van 14 december 1701 eist Anneke 
Hermens, bijgestaan door haar vader, geld voor de kosten van de opvoeding van 
haar dochter van de erfgenamen van Antonis van Oirt. Op 31 maart 1702 doet zij 
echter afstand van de procedure tegen voornoemde erfgenamen. Een reden 
waarom zij dat doet wordt niet vermeld. 
 
Antonis van Oirt blijkt te Tricht begraven te zijn op 16 november 1701.  
 
Op de genoemde rechtsdag van 14 december 1701 verzoekt de drost sententie van 
Claes Woutersen. In het Register van Sententiën wordt vermeld dat er een boete 
van 40 gulden opgelegd wordt. 
 
De zaak contra Gerrit Claessen van Maren is echter onduidelijker. Opvallend is dat 
op de rechtsdag van 14 december 1701, Cornelis van de Vooren, oud schepen van 
Buurmalsen en Tricht en Grietje Philipsen, echtelieden, een verklaring afleggen 
met betrekking tot Gerrit Claessen. Zij verklaren "voor de opreghte waerheijt" dat 
onlangs bij hun thuis op bezoek waren Gerrit Claessen en zijn vrouw Lijske Jans. 
Gerrit Cleasen had in presentie van verschillende mensen tijdens een praatje 
gezegd dat hij tegen de heer drost gezondigd had en dat zijn gemoed daarover ten 
volle overtuijgd was en dat hij "daer de uijtleijdinge van Antonis van Oirt's 
dienstmaegd geschiedde, achter een rabauwen boom (boom met een soort 
winterappel) gestaan had. Verder zou Gerrit Claessen tegen zijn vrouw gezegd 
hebben: "Lijkske, het is beter dat ick doe als gij, al hetwelcke waer en waerachtig 
sijnde." 
 
Niet duidelijk is geworden waarom Gerrit een valse verklaring had afgelegd zou 
hebben over het voorval aan de deur van de woning van Antonis van Oirt. Er werd 
vastgesteld dat hij niet bij die deur gestaan heeft, maar mogelijk is hij later ter 
plaatse gekomen en is het één van de anderen geweest die de schout en 
gerechtssecretaris uit elkaar hebben gehaald. Hij had kennelijk achter een 
"rabauwen boom"gestaan tijdens de uitleiding van Anneke Hermens. Zijn 
boomgaard grensde in elk geval aan het huis en hof van Antonis van Oirt. 
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Opvallend is dat in het Register van Sententiën Gerrit Claessen niet voorkomt. Op 
de gerechtsdag van 14 december 1701 wordt behalve de verklaring van Van de 
Vooren en echtgenote, niet verder gesproken over Gerrit Claessen. Ook op 
volgende gerechtsdagen wordt niet meer over hem gesproken. Het is niet duidelijk 
of hij veroordeeld is tot het betalen van de geëiste boete. Mogelijk is dit niet het 
geval geweest. Zou het toenmalige openbaar ministerie, in casu de drost, te hoog 
van de toren geblazen hebben? Ook nu komt dat nog wel eens voor. 
 
Voor wat de betrekking tussen Gerrit Claessen en  Claes Woutersen van 's 
Gravendijk betreft; zij moeten elkaar natuurlijk wel gekend hebben, maar van een 
familieband is niet gebleken. Met Antonis van Oirt had hij zaken gedaan; Gerrit 
kocht in 1697 van hem een halve boomgaard aan de Nieuwe Steeg te Tricht voor 
764 gulden en 4 stuivers. 
 
In 1701 werd na het overlijden van Antonis van Oirt, de erfenis afgewikkeld. Eén 
van de erfgenamen was Claes Woutersen van 's Gravendijk. Het bleek dat het huis 
van Antonis van Oirt gelegen was aan de Nieuwe Steeg te Tricht.  
 
Opvallend is dat zowel de zaak tegen Claes Woutersen van 's Gravendijk als ook 
de zaak tegen Gerrit Claessen van Maren niet strafrechtelijk, maar civiel rechtelijk 
werd behandeld terwijl er sprake was van handelingen die wij nu misdrijven 
zouden noemen. 
 
Claes Woutersen had handelingen gepleegd, dan wel zou hij deze gepleegd 
hebben, die naar huidige maatstaven een misdrijf zou hebben opgeleverd dat in 
artikel 180 van het huidige Wetboek van Strafrecht (WvSr) aangemerkt wordt als 
"wederspannigheid". Namelijk het zich met geweld verzetten tegen een ambtenaar, 
werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. De strafbedreiging 
voor dit misdrijf bedraagt een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De vraag 
blijft echter, of de schout wel rechtmatig bezig was toen hij Anneke Hermens, 
weer het huis van Antonis van Oirt wilde binnen laten gaan. 
 
De strafbare feiten die Gerrit pleegde, dan wel gepleegd zou hebben, waren in die 
tijd ernstige delicten. Diefstal van grond en meineed zijn ook in het huidige 
Wetboek van Strafrecht misdrijven. Diefstal van grond komt nu echter voor als 
stroperij. Hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste een maand. Gerrit 
Claessen zou de grond hebben afgevoerd of laten afhalen. In artikel 315 WvSr. 
wordt gesproken over gekwalificeerde stroperij als iemand bij het wegnemen van 
grond o.a. gebruik maakt van een wagen, een trek- of lastdier. De gevangenisstraf 
bedraagt dan ten hoogste drie jaren. Gerrit zou in zijn geval zich dus in de huidige 
tijd schuldig gemaakt hebben aan deze zwaardere vorm van stroperij.  
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Evenals in zijn tijd is meineed nu ook een ernstig misdrijf. Nu staat er een 
gevangenisstraf op van ten hoogste zes jaren. ( art. 207 WVSr). Als een valse 
verklaring wordt afgelegd in een strafzaak ten nadele van een beklaagde of 
verdachte, dan is de strafbedreiging ten hoogste negen jaren. In de tijd van Gerrit 
stonden er op deze misdrijven zware lijfstraffen. Gevangenisstraf werd nauwelijks 
toegepast. Zoals de drost concludeerde was Gerrit aan de lijve strafbaar. Voor 
gepleegde diefstal kon men rekenen op brandmerken, geseling en verbanning uit 
het graafschap. Voor meineed kon men ook gegeseld worden, twee vingers 
worden afgehakt en levenslang verbannen worden uit het graafschap.  
 
Zoals reeds gesteld, had de drost deze misdrijven in een crimineel proces kunnen 
behandelen, echter hij koos voor een civiel proces, zoals hij omschreef: "de 
civielse ende sachte weg tegen den gedaegde". Opvallend was echter dat voor de 
mogelijke diefstal van grond een klacht of civiele eis van de benadeelde Jan Gosen 
van Steenis ontbrak. Zoals we ook zagen werd in het proces op geen enkele wijze 
een bewijsvoering aangedragen betreffende de diefstal. 
 
De drost eiste een forse boete. Voor de beide delicten eiste hij, zoals wij zagen, 
tezamen 900 gulden, alsmede het mee betalen aan de kosten van het proces. Dit 
was een behoorlijk bedrag in die tijd. Dat zou nu overeenkomen met een boete van 
enkele honderdduizenden guldens. Een prettige bijkomstigheid voor de drost was, 
dat een percentage van de boete bestemd was voor de drost zelf. Gerrit Claessen 
van Maren moet niet onbemiddeld geweest zijn. Het had geen zin gehad om een 
hoge boete te eisen van iemand die dat toch niet kon betalen. In tegenstelling met 
de huidige strafvordering dat bij het niet betalen van een boete subsidiair hechtenis 
of gevangenisstraf opgelegd kan worden, was dat in die tijd niet het geval. 
 
In de loop der tijden is er veel veranderd in het strafrecht en het procesrecht, maar 
toch zijn er nog wel overeenkomsten te zien tussen het verleden en heden. 
 
 
Bronnen 

– Trouwboek NG kerk van Tricht 1664-1723 
– Doopboek NG kerk van Tricht 1671-1711 (Gelders Archief). 
– ORA Graafschap Buren, Schoutambt Buurmalsen-Tricht, Civiele 

Procesdossiers. Toegang 0138, inv. nr. 279 (Gelders Archief). 
– Register van Sententiën  1617-1785, inv. nr. 263 (Gelders Archief). 
– Signaat van Rechtsdagen 1690-1723, inv. nr's. 270 en 271 (Gelders 

Archief). 
– Notulen van Gerichtsdagen 1650-1808, inv. nr. 337. (Gelders Archief) 
– Prothocol van Schepenkennissen 1690-1700, inv. nr. 304 (Gelders 

Archief). 
– Testamenten 1639-1809 (Gelders Archief). 
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– De drie steden, 1988, nr. 3. Rechtspraak en bestuur in het graafschap 
Buren, door H. P. J. E. Merkelbach. 

– ORA ambt Beesd en Rhenoy, inv. nr's. 69, 205 en 206  
(Streekarchivariaat West-Betuwe te Geldermalsen). 

– Index op de aangebrachte onroerende goederen in de collectestaten van 
de 20e penning in de dorpen Buurmalsen en Tricht, 1700-1709 en 1729, 
door R. H. C. van Maanen (Regionaal Archief Rivierenland, Tiel). 

– Index op de Transacties van de onroerende goederen en 
schuldbekentenissen in de collectestaten van de 40e penning van de 
dorpen Buurmalsen en Tricht 1692-1699, door R. H. C. van Maanen 
(Regionaal Archief Rivierenland, Tiel). 

 
 
Oproep artikelen voor een lustrumspecial. 
 
Redactie 
 
 
In september 2005 bestaat de afdeling Betuwe 20 jaar. We willen dat vieren met 
een extra dik nummer van Aqua Vitae of bij voldoende kopij met een extra 
nummer, zoals u al in het artikel van de voorzitter kon lezen. Uw artikelen 
ontvangen we graag uiterlijk 1 mei 2005. Dit kunnen genealogische artikelen zijn,  
maar ook historische artikelen over de Betuwe zijn welkom. 
 
 
Gensdatapro en GenLias-monitor. 
 
J. Kuijntjes 
 
 
Op 10 februari gaf Bas Wilschut bij ons een lezing over GensDataPro. In nummer 
2004-1 van Aqua Vitae staat in het internetartikel een stukje over GenLias-
monitor. Inmiddels hebben de makers van GensdataPro en GenLias-monitor 
samen gezorgd dat het nu heel gemakkelijk is om de uitvoer uit GenLias-monitor 
direct in te lezen in GensDataPro. Ik heb dit inmiddels enkele keren uitgevoerd en 
het werkt fantastisch. Daarna kunnen de dubbellen ook gemakkelijk worden 
samengevoegd. Dit is een duidelijk voorbeeld van een prima samenwerking en 
inmiddels heeft Bas Wilschut de gegevens ontvangen om ook uitvoer voor de 
Contactdienst vanuit GensDataPro mogelijk te maken. 
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Internet 
 
J. Kuijntjes 
 
 
Molens 
 
Heeft u een molenaar bij uw voorouders, dan is de site van de molens misschien 
interessant voor u. De Molendatabase is dé verzameling van werkende en 
verdwenen molens in Nederland, Belgie, Duitsland en Scandinavië samengesteld 
door vele molenliefhebbers voor iedereen met een interesse in wind- en 
watermolens. Op dit moment telt de database 13454 reeds ingevoerde molens! 
Men kan zoeken op plaats of provincie. Maar handiger voor ons genealogen is de 
uitgebreide zoekmogelijkheid. In het veld algemeen kan een achternaam worden 
ingevuld. Hierma kan men dus molens vinden waarbij deze achternaam, misschien 
als molenaar, voorkomt. 
 
Adres: http://www.molendatabase.nl/index_nl.php 
 
Regionaal Archief Rivierenland 
 
Sinds 9 februari is op de website van het Regionaal Archief Rivierenland de 
fototentoonstelling "Het dorp Wadenoijen" te zien. In deze expositie maakt u een 
wandeling door het dorp Wadenoijen met als startpunt het geboortehuis van één 
van de samenstellers van de tentoonstelling. In een rijk gevarieerde selectie van 
amateur-foto's ziet u huizen, boerderijen, straten en natuurlijk ook dieren en 
mensen. U ziet de inwoners van het dorp zoals zij woonden, werkten en zich 
vermaakten, kortom, u ziet het leven zoals het was in Wadenoijen. 
Door de medewerking van de inwoners van Wadenoijen is veel fotomateriaal 
boven water gekomen, dat bovendien goed beschreven kon worden.  
 
Deze tentoonstelling is de tweede internet-expositie van het Regionaal Archief 
Rivierenland. Ook de eerste, "Met puin beginnen", met beelden van verwoest 
Tiel net na de Tweede Wereldoorlog, is nog steeds op de website te zien. 
 
Adres: http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl 
 
Genealogisch surfen op internet. 
 
Van Jaap van Kuler uit Purmerend, ontving ik de volgende bijdrage. 
 
Wie genealogie bedrijft via internet, kan tegenwoordig al heel veel vinden. Er 
bestaan talloze sites voor genealogie en plaatselijke geschiedenis en er komen er 
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regelmatig nieuwe bij. De meest interessante internetadressen op gebied van 
genealogie en aanverwante zaken staan wel ergens op een rijtje, b.v. op de diverse 
genealogisch startpagina's. Deze hebben m.i. echter allemaal een zelfde nadeel: ze 
streven kennelijk naar volledigheid en zijn daarom zo ontzettend vol dat het vaak 
ten koste gaat van de overzichtelijkheid. Voor een snel gebruik heb ik daarom een 
eigen startpagina gemaakt, die beperkt blijft tot nog geen 100 links. Dat zijn naast 
een aantal algemene links vrijwel uitsluitend websites waar genealogische 
basisgegevens te halen zijn. Behalve de verschillende ISIS-adressen, ook de 
digitale stambomen van Rotterdam, Delft, Haarlem (Kennemerland) e.a., voorts 
Familysearch (Mormonen), Drenlias en Streekarchivariaat Noord-West Veluwe, 
maar ook de gezinskaarten van Amsterdam en Alkmaar, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Dit alles overzichtelijk ingedeeld in slechts 18 rubrieken. 
Particuliere sites met genealogieën en/of kwartierstaten worden dus niet vermeld. 
Dankzij het feit dat deze pagina - Van Kuler Genealogie genaamd - ook via 
Google en andere zoekmachines bereikbaar is en dat ik er bekendheid aan heb 
gegeven via de mailinglists van Seniorweb, Noord-Holland en de nieuwsgroep 
Benelux, maken velen er thans gebruik van. Niet dat ik daar ook maar enig belang 
bij heb, maar het is aardig om te constateren dat je ook anderen er een plezier mee 
doet. In slechts tien weken tijd werden al bijna 5.200 'pageviews' geteld. Misschien 
wilt u ook wel gebruik maken van deze gemakkelijke weg naar genealogische 
bronnen. Zet u dan dit adres bij uw favorieten: http://vankuler.favos.nl/. 
 
Contactdienst 
 
De site van de Contactdienst is eind vorig jaar ingrijpend vernieuwd. De nieuwe 
zoekmogelijkheid werkt handiger dan de vorige. Na de afdelingsvergading in april 
2004 was er een grote belangstelling naar de gegevens van de Contactdienst. Via 
de site kunt u nog eens verder zoeken. Echter op de site staat ongeveer de helft van 
de totale gegevens, omdat hier alleen de inzenders met een e-mailadres 
voorkomen. Heeft u zelf uw gegevens voor de Conatctdienst ingeleverd, maar nog 
niet uw e-mailadres, dan kunt u dat doen via de Cals van de afdeling. 
 
Adres:  http://www.contactdienst.nl 
 
Afdelingshomepage 
 
In het vorige tijdschrift werd een oproep gedaan voor het plaatsen van homepages 
van leden op de afdelingshomepage. Inmiddels is daar door 1 lid op gereageerd 
namenlijk de heer L. Lamers. Zijn homepage kunt u dus vinden via onze 
homepage. Wilt u ook een link op laten nemen op de homepage van de afdeling, 
geef dit dan door aan J. Kuijntjes. 
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Kennismaken met ....... 
 
M. van Beek-Montens 
 
 
Mevrouw U.W. van Rijnberk – van Lienden  (lidnr. 115189) 
 
In het begin van ons gesprek toont mevrouw Van Rijnberk een ingelijst portretje. 
Grootmoeder Egberts. “Zie je wel hoe Tom Egberts op haar lijkt?” Of heeft 
voetbal uw interesse niet? De gelijkenis is opmerkelijk. Vooral vorm van de ogen, 
de manier van kijken…. Mevrouw Van Rijnberk heeft niet grondig nagepluisd 
door welke familieband Tom en haar grootmoeder zijn verbonden, maar de 
combinatie van naam en foto is zeer overtuigend. 
Het is een plezier om te luisteren naar deze genealoge, lid van het eerste uur. Zij 
vertelt over de verschillende familietakken, over namen die zij zich herinnert uit de 
verhalen van haar vader, toen zij zelf nog een klein meisje was (zo’n 80 jaar 
geleden!). De belangstelling voor onderzoek werd gewekt door de vraag hoe al die 
mensen waarover in het gezin van haar ouders en schoonouders werd gesproken 
met elkaar in verband stonden, want geregeld bleek iemand een nicht of een tante 
te zijn, of een verre neef. Haar vader was een loot aan de stam van de uitgebreide 
familie Van Lienden in Ingen, bewoners van De Bonenkamp en de Culencamp. 
Iedere maandag toog hij vroeg naar Tiel. De markt was toen nog van groter belang 
dan tegenwoordig. Allerhande sociale en zakelijke aspecten passeerden op zo’n 
ochtend de revue. Een praatje bij Bonthont, die meel leverde bij Van Lienden, was 
een vast onderdeel van de maandagmorgen. Na een bezoek aan de Toelast in de 
Voorstad, of Telkamp aan de Veemarkt, waar de notarissen zitting hielden, 
bijvoorbeeld Jan Heuff, keerde vader Van Lienden terug naar de boerderij in 
Ingen. In zijn gezin vond hij een belangstellend gehoor voor het in Tiel 
verzamelde nieuws. Hij vertelde over voorvallen en ontmoetingen en zeker zijn 
dochter, nu mevrouw Van Rijnberk-van Lienden luisterde zeer oplettend. Ook 
toen al was zij een persoonlijkheidje met een ongebreidelde belangstelling. Zo 
kwam het dat zij zich later allerlei namen herinnerde die door haar ouders terloops 
als familie werden aangeduid. Zoals de broer en zus die in de Voorstad een 
melksalon dreven. De broer en zus waren verwant aan de Van Liendens. En de 
familie Van Versendaal, eveneens verwanten. In die tijd waren er veel minder 
mensen, daardoor waren bijna allen familie van elkaar, is de verklaring van 
mevrouw Van Rijnberk. 
 
Het stamboomonderzoek begon vaste vorm aan te nemen na haar huwelijk, toen 
zij met haar man in Buren was gevestigd, want in de familie Van Rijnberk was al 
een flinke genealogie in beeld gebracht en daarover sprak mevrouw Van Rijnberk 
vaak met haar schoonmoeder. Ook was zij kind aan huis in Echteld waar de 
families Van Ommeren en Krouwel bekend terrein boden. Een van haar 
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grootmoeders was een Krouwel-Van Ewijk. Grootmoeder Krouwel kwam van de 
Essendaal, naast de Biezenburg in Echteld. Aan deze familietak prijkte verder de 
goud- en zilversmederij Van Ewijk / Krouwel in Tiel, mevrouw Van Rijnberk kan 
zich de schitterende sieraden van haar tantes nog levendig voor de geest halen. 
Aan de periode dat zij met haar gezin in Buren woonde, koestert mevrouw Van 
Rijnberk mooie herinneringen. Aan het prachtige ruime huis waar haar man zijn 
werk had en waar de vijf kinderen werden geboren.… Of één van hen de passie 
voor genealogie heeft geërfd is nog niet duidelijk. Niettemin, een zoon speurt zo 
nu en dan het internet af en brengt dan nieuwe familie-informatie mee voor zijn 
moeder.  
Het is een waar genoegen om te luisteren naar iemand die zoveel in haar 
geheugen heeft opgeslagen over de omgeving en over de dagelijkse gang van 
zaken, over de gewoontes… Een enkele keer worden de herinneringen bijna 
tastbaar, als er sprake is van een doopkleed dat in 1870 werd gemaakt en nog in 
de familie is. Een doopkleed met drie sets reservemouwtjes!  Of een doek, 
behorend tot de Betuwse klederdracht.  
 
Over enkele namen uit de onderzoeksresultaten zal mevrouw Van Rijnberk 
desgewenst graag informatie verschaffen. U kunt afspreken via telefoonnummer 
0344-616870. 
Van Rijnberk  vanaf  ± 1500 Zoelmond (o.a. op de boerderijen de Zwaan en 
Engelrode), Egberts  vanaf ± 1850, Welsum gem. Olst, Van Lienden vanaf 
±1600 Ingen / Lienden, Honders, Van Ommeren, Heuf(f),Van Mill . 
Namen uit de verzameling waarover zij zelf nog iets meer zou willen weten als de 
gegevens tenminste direct aansluiten:  Van der Linden van Het Klooster te 
Zoelmond, Van Lindenhout, Corbelijn, Meijerink te Brummen a/d IJssel en 
Greup uit de Over-Betuwe en Beuningen. 
 
Kennismaken met 
 
De heer J.J.A. van den Berg (lidnr. 130342) 
 
Han van den Berg maakt sinds april deel uit van onze vereniging. Omdat hij 
meteen een enthousiast bezoeker van de bijeenkomsten werd, hebben enkele leden 
al ervaringen en gegevens met hem uitgewisseld.  
 
De heer Van den Berg woont in het schitterende buitengebied tussen Culemborg 
en Beusichem. Hij kwam ter wereld in de oude boerderij Voorzorg, waar hij en 
zijn vrouw ook nu zijn gevestigd. Han van den Berg van Voorzorg, geboren in 
1942, zegt hij over zichzelf. Over de boerderij, waarvan inmiddels het achterhuis is 
verwijderd, zodat de zon ook in het woonhuis vrij spel heeft, spreekt Han van den 
Berg met liefde en trots. In 1873 kwam de klassieke T-boerderij door aankoop in 
bezit van de familie. De geschiedenis van Voorzorg is daarmee duidelijk in beeld. 
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Een andere hoeve vraagt nog om nader onderzoek. Het gaat om de boerderij 
genaamd ‘de Beijert’. Dat komt zo… tijdens een recente genealogische 
bijeenkomst, hoorde de heer Van den Berg tot zijn verrassing dat zijn voorgeslacht 
vóór 1800 onder een andere naam bekend was. ‘Op de Beijert’ werden zij 
genoemd. Samenhang met de toenmalige woon- of verblijfplaats ligt voor de hand. 
 
Interesse in de geschiedenis van zijn familie bestond al langer. Met het echte 
onderzoek maakte Han van den Berg slechts enkele jaren geleden een begin, 
enthousiast geworden door de genealogische activiteiten van een collega. Voor het 
ware graaf- en spitwerk ondernam hij geregeld speurtochten in de archieven van 
het CBG, na eerst zijn licht te hebben opgestoken via GenLias en na het volgen 
van een korte cursus genealogie aan de Volksuniversiteit te Culemborg. De akten 
van de Burgerlijke Stand, persoonskaarten, alles werd minutieus bekeken. Dat de 
microfiches van de Beusichemse archiefstukken van minder goede kwaliteit zijn, 
stelt teleur. Hopelijk biedt nader onderzoek in streekarchief en het Rijksarchief in 
Arnhem beter materiaal. Dat de familie Van den Berg niet uitsluitend uit boeren 
had bestaan, werd al gauw duidelijk toen hij een herbergier ontdekte in Buren, die 
overigens in een later stadium zijn leven wel weer op een boerderij voortzette. Een 
ander voorbeeld is te vinden in de pacht van het Beusichemse pontveer, jarenlang 
in handen van pachters die eveneens lid waren van de familie. Deze zijsprongen 
zouden het gevolg kunnen zijn van de wijze waarop men het familiebezit in stand 
placht te houden. Immers, slechts één zoon kon het boerenbedrijf erven…. 
Broers en zussen voor wie geen emplooi bestond werden dan ook niet geacht in 
het huwelijk te treden. 
 
Han van den Berg had dankzij persoonlijke kennis van de generaties van vader en 
grootvader al snel een stamboom in elkaar gezet. Daarna heeft hij zich verdiept in 
de verschillende takken en uitlopers, waardoor zijn onderzoek vooral in de breedte 
plaatsvond. Dit bood de ruimte om bijzondere verhalen en gebeurtenissen, 
leefomstandigheden en woonplekken nader te beschouwen en aan de verzameling 
toe te voegen. Inzicht in voorbije eeuwen, oorzaken en gevolgen. Het is vooral 
deze kant van het onderzoek die de belangstelling van de genealoog Van den Berg 
boeit.   
 
Vanzelfsprekend ontkwam ook de voorgeschiedenis van zijn echtgenote niet aan 
een onderzoek. Het betreft de familie Verhoeff, die oorspronkelijk in Breukelen–
St. Pieters voorkwam en de familie Verhoef uit Tienhoven/Maarseveen. Andere 
namen die een ruime plaats innemen in de parentelen van Van den Berg:  
Van Malssen (Culemborg), De Jong (Schoonrewoerd, Leerdam), De Leeuw 
(Zijderveld) 
De heer Van den Berg is voor aanvulling en uitwisseling van gegevens incidenteel 
bereikbaar per e-mail: voorzorg@ixs.nl en altijd via telefoonnummer: 0345-
512703. 
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Bibliotheek 
 
J. Kuijntjes 
 
 
No. 446. 
 
Van het Arend Datema Instituut ontvingen we 'De Betuwnaars', door Karel 
Lantermans. 
 
Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de 
Historische Kring Kesteren en Omstreken. Hierin wordt een beschrijving van de 
Betuwenaren gegeven. Ook worden een aantal andere artikelen aangehaald, die de 
Betuwenaar minder goed beschreven. Verder is er een bibliografie van Lantermans 
opgenomen. 
 
No. 447. 
 
Van de heer IJzendoorn ontvingen we 'De Hoge heerlijkheid IJzendoorn en zijn 
bewoners 1075-1669. 
Ondertitel: bronnen voor historisch en genealogisch onderzoek. 
 
De ontvangen uitgave is een werkversie en de heer IJzendoorn hoopt van 
afdelingsleden aanvullingen en opmerkingen op zijn voorlopige resultaat te 
krijgen.  
Hij heeft in het Gelders Archief van alles verzameld uit het archief van de 
heerlijkheid IJzendoorn en het archief van het Hof van Gelre. Dit resulteerde in 
een boek van 115 bladzijden met een chronologisch overzicht van de gevonden 
bronnen, waarvan van de meeste een beschrijving en een gedeeltelijke  transcriptie 
is opgenomen. Ook is er een zaakregister opgenomen. De uiteindelijk versie wordt 
aangevuld met uitgebreide aantekeningen, een lijst van begrippen, een register van 
inwoners en gegoeden te IJzendoorn tot aan 1669 (meer dan 1400), een 
naamregister van alle overige personen, enkele stambomen (van Isendoorn, Piek, 
van de Pavort), een overzicht van de zegels behorend bij de onderzochte charters 
(meer dan 40), een overzicht van alle vermeldingen van het geslacht De Haas en 
een aantal kaarten en afbeeldingen. 
 
Heeft u aanvullingen, opmerkingen, tips of wilt u de uiteindelijke versie (prijs 
ongeveer € 25,-) zelf ontvangen, dan kunt contact opnemen met de heer 
IJzendoorn. Zijn e-mailadres is: f.ijzendoorn@hetnet.nl 
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Opsporing gezocht. 
 
 
De heer W.M.C. Versendaal stuurde de volgende vragen: 
 
Ik zoek de namen, geboortedata, trouwdata van de ouders van Cornelis van  
Versendaal, begraven te Erichem op 7-12-1793, gehuwd met Maria van 
Versendaal, begraven te Buren op 15-12-1810. 
 
Uit dit huwelijk: 
- Gerrit van Versendaal, geboren 26-05-1776 te Erichem. 
- Maria Johanna van Versendaal, geboren 16-05-1782 te Erichem. 
- Catharina van Versendaal, geboren ca. 1785 te Amersfoort. 
- Gerdiena van Versendaal, geboren ca 1787 te Amersfoort. 
 
Van de kinderen en kleinkinderen heb ik wel veel gegevens. 
 
Verder nog wat losse gegevens: 
 
Jan (of Gerrit ) van Versendaal gehuwd met Maria van Malsen. Een zoon van 
hen was Jan van Versendaal, wonende te Neerijnen, overleden aldaar op 14-12-
1806. 
 
Gobel Claasse van Versendaal, gehuwd met Gerrigje. Zij hebben een zoon  
Cornelis Gobels van Versendaal, gedoopt te Beusichem op donderdag 6-05- 
1666, overleden aldaar op woensdag 18-11-1733, 67 jaar oud. 
 
Maria van Versendaal wonende te Erichem en gehuwd 9-07-1775 met Anthonie  
van Nijkerk  (Nieuwkerk) wonende te Erichem, overleden te Buren op 27  
november 1813. Zij kregen 7 kinderen waarvan gegevens in mijn bezit zijn. 
 
Als u over bovenstaande personen meer gegevens heeft , dan graag melden aan 
redactie van Aqua Vitae. 
 
Als er personen zijn die inlichtingen over het boek genealogie van de familie "van 
Versendaal en Vers(z)endaal" willen hebben, kan men men contact opnemen met 
de heer Versendaal, via e-mailadres: w.m.c.versendaal@raketnet.nl. 
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Genealogie Haaksman. 
 
G. van Ton 
 
 
Onderstaande genealogie Haaksman (Haagsman) kan op basis van verder 
onderzoek mogelijk nog worden aangevuld met oudere generaties. Eventuele 
suggesties of aanvullingen zijn welkom bij de opsteller. Opgemerkt zij nog dat de 
naam (den) Haagsman mogelijk is afgeleid van de boerderij Den Haag in 
Buurmalsen 
 
I. Cornelis Petersen Haaksman (den Haaghsman, Haaghsman Haagmans), 

overl. voor 3-3-1708 
 tr. Tricht 28-3-1677 Aelbertie Hendrix van Meeteren (Aalbertje Hendriks). 
 Aalbertje Hendriks van Meeteren, wed. Cornelis Peetersen Haaksman  
 tr. (2) otr. Buurmalsen 3-3-1708 Jan Geurtsen van den Berg, won. te Wiel, 

wedr. Margrita Herberts   
 40e penning 28-12-1692: 1) 
 Frans van Limmick verkoopt 7 hond bouwland binnendijks en het 

boomgaardje en griendje buitendijks gelegen aan de Linge onder 
buurmalsen voor f. 500 aan Cornelis Peterss den Haagsman. 

 idem: 5-10-1693: 2) 
 Juffrouw Johanna Roelandts, weduwe en boedelhoudster van Johan Ter 

Borch, scholtus en secretaris van Buren, brengt aan de schuldbekentenis 
groot f. 400 ten laste van Cornelis Petersz Haaghman en Aelbertje 
Hendricks, echtelieden. 

 ORA Buren 0138 inv. 322: 6-2-1722: 
 Testament van Aelbertje Hendriks, weduwe Cornelis Peterse Haagmans. 

Zij sluit een overeenkomst met haar dochter Willemina Haagmans; huis en 
hof den Uijterdijck bij Buurmalsen plus alle andere goederen worden aan 
Willemina overgedragen in ruil voor verzorging van haar moeder. 

 15-5-1723: 
 Testament Aelbertje Hendriks, weduwe Cornelis Peterse Haagsman 

renuncieert haar contract met Huijg Leendertse Natris, echtgenoot van 
Hendrickje Haagsman en met Willemina Haagsman d.d. 10-12-1722. 
Alleen behoudt Willemina de goederen die haar in dat contract zijn 
toebedeeld. 

Uit dit huwelijk: 
1. Peter, ged. Tricht 13-3-1678 (Haaghsman), volgt IIa. 
2. Maria, ged. Tricht 5-9-1680 (Haaghsman),begr. Buurmalsen 17-9-1729,  
 tr. Buurmalsen 15-3-1705. Hendrik Cornelissen Verweij, ged. Buurmalsen 

14-9-1679. 
3. Willem, ged. Tricht 27-8-1682 (Haagmans), volgt IIb. 
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4. Hendrikje, ged. Tricht 25-5-1684 (Haagman),  
 tr. Huyg Linderssen Natris 
5. Hermen, ged. Tricht 7-11-1786 (Haagmans). doopgetuige: Ariaantje 

Hendriks; zij is de vrouw van Willem Klaasse Kievit en waarschijnlijk zuster 
van Aelbertje; Aelbertje is op haar beurt doopgetuige bij een kind van 
Ariaantje. 

6. Hendrick, ged. Tricht 22-9-1689 (Haagmans). get. Ariaentje Hendricks. 
7. Arien, ged. Buurmalsen 17-4-1692 (den Haaghsman), get. Anneke Wouters. 
8. Hermijntje, ged. Buurmalsen 16-6-1695 (den Haaghsman), get. Maria Corn. 

Petersen Sr.; Hermeijntje Cornelissen Haaghman, 
 tr. Enspijk 5-12-1717 Jan Cornelisse Leeuw. 
9. Johannes, ged. Buurmalsen 11-9-1698 ), get Maria Cornelissen. 
10. Wilhelmina, ged. Buurmalsen 24-3-1704 (Haaksman), 
 otr. Buurmalsen 6-3-1728 Melis  Cornelisse Drever (Drijver), j.m. van 

Waardenberg. 
 
IIa. Peter Cornelissen Haaksman (Haksman, Haagmans), begr. Buurmalsen 20-1-

1734, 
 tr. Maria Evertsse (de) Kemp, begr. Buurmalsen 15-7-1732. 
 40e penning 1-6-1730: 3) 
 Peter Cornelisse  Haagsman verkoopt 10 hond wei- of hooiland gelegen op 

Tricht voor f. 120 en een zilveren ducaat speldegeld totaal f. 123:03:00 aan 
Aart Evertsen de Kemp (dit is dus zijn zwager). 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia, ged. Tricht 26-9-1706 (Haagmans), get. Hendrikje Cornelisse 

Haagmans. 
2. Everaert, ged. Buurmalsen 9-9-1708 (Haksman). 
3. Cornelis, ged. Tricht 20-9-1711 (Haagmans), “Soo tot Buurmalsen niet wiert 

gepredikt soo is hier in dese kerck gedoopt het kindt van Peter Corneliss 
Haagmans en Maria Evertse de Kemp, waer van getuijge was Aartje Evertse 
de Kemp. 

4. Cornelis, ged. Buurmalsen 27-8-1713 (Haksman), volgt IIIa. 
5. Reijer, ged. Buurmalsen 30-4-1724 (Haaksman). 
Begr. Buurmalsen 24-10-1727 kind van Peter Haagsman. 
ORA Buren 0138 inv 322: 12-3-1725: 
 Testament van Aert de Kemp, mr smidt, en Cornelia Janse Stam, echtelieden. Zij 

legateren o.a. aan hun neef Evert Peterse Haagsman, zoon van Peter Cornelisse 
Haagsman en Maria de Kemp, f.100 plus samen met een andere erfgenaam (ook 
een neef) alle kleding van Aert. 

 
IIb. Willem (Wilhem) Cornelissen  (Haksman), begr. Buurmalsen 9-5-1740, 
 tr. (1) Buurmalsen 27-1-1709 Margareta (Margarita) Aertssen van Haren, j.m. 

en j.d. beijde won. alhier, 
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 otr. (2) Buurmalsen 17-7-1723 Willem Haaksman, wed. Margarita van 
Haaren, met Neeltje Dirks Verweij, j.d. van Buurmalsen, begr. 7-3-1766. 

Uit eerste huwelijk: 
1. Geertruyd, ged. Buurmalsen 16-2-1710 (Haksman). 
2. Cornelis, ged. Buurmalsen 14-2-1712 (Haksman). 
3. Johanna, ged. Buurmalsen, 14-10-1714 (Haksman). 
4. Aart, ged. Buurmalsen 13-6-1717 (Haksman). 
Uit tweede huwelijk: 
1. Metje, ged. Buurmalsen 7-5-1724 (Haksman). 
2. Dierk, ged. Buurmalsen 5-8-1725 (Haaksman). 
3. Gerrit, ged. Buurmalsen 22-5-1727 (Haksman). 
4. Willem, ged. Buurmalsen 17-8-1732 (Haagsman). volgt IIIb. 
Begr. Buurmalsen 16-5-1724 kind van Willem Haagman; idem 4-2-1729 kind van 
Willem Haagsman. 
 
IIIa Cornelis Petersen Haagsman, begr. Buurmalsen 24-12-1751, j.m., 
 tr. (1) Buurmalsen .-10-1732 Lijsbeth Cornelissen Hol, j.d. won. Buurmalsen 

(dr. van Cornelis Jansen Hol), begr. Buurmalsen 31-7-1738. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria, ged. Buurmalsen 9-8-1733, 
 tr. (1) Otto van Bekkum 
 (uit dit huwelijk Dirk, ged. Buurmalsen 17-6-1764) 
 tr. (2) Buurmalsen 26-6-1785 Jan van den Berg, wedr. van Neeltje van 

Huygen, geb. te Eijsendoorn en won. Buurmalsen. 
2. Cornelis, ged. Buurmalsen 11-9-1735, 
 tr. (2) Buurmalsen 7-2-1739 Jantien Cornelissen Drost, won. Tricht, begr. 30-

11-1751. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Daniël, ged. Buurmalsen 24-8-1739. 
 2. Peter, ged. Buurmalsen 28-1-1742. 
 3. Cornelis, ged. Buurmalsen 1-1-1745, volgt IV. 
 4. Evert, ged. Buurmalsen 12-3-1747. 
 5. Gijsbert, ged. Buurmalsen 9-3-1749. 
 Den 23 nov. 1751 is begraven een kint van Cornelis Haaxman op het 

kerckhoff. Arm. 
 Den 30 nov. 1751 is begraven Jantyen Drost, de huysvrouw van Cornelis 

Haaxman op het kerckhoff. Arm. 
 Den 24 dec. 1751 is begraven Cornelis Haaxman op het kerckhoff. Arm). 
 
IIIb. Willem Haagsman, ged. Buurmalsen 17-8-1732, 
 tr. Dirkje Verburg (Extract uit het Gaardersregister van het Gerecht Indijk, 

142: Willem Haagsman, j.m. van Buurmalsen wonende Indijk trouwt Dirkje 
Verburg, j.d. wonende Woerden; aangifte huwelijk 31-1-1761 Pro Deo). 
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Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje, ged. Harmelen 13-12-1761 (Ger. Kerk = Ned. Herv.). 
2. Cornelis, ged. Harmelen 13-2-1763. 
 
IV. Cornelis Haaksman, 
 tr.Benschop 15-9-1771 Lijsbeth Capitein. 
 Cornelis is j.m. van Buurmalsen, wonende te Benschop; Lijsdbeth is j.d. 

geboren van Benschop, wonende te Benschop. 
Uit dit huwelijk: 
1. Teunis, ged. Benschop 23-5-1779, get. Marigie Muijlwijk, volgt V. 
 
V. Teunis Haagsman, 
 tr. Benschop 5-5-1805 Willemijntje (Mijntje) Bendervoet, pro deo. 
 Teunis is j.m. geb. van Benschop, overl. Benschop 23-12-1863. Mijntje is j.d. 

geb. ca 1787 (bij huwelijk zoon  Ernst in 1843 is zij 56 jaar), overl. Benschop 
12-1-1861. Beiden zijn dagloner van beroep en wonen te Benschop. 

Uit dit huwelijk: 
1. Ernst, geb. Vlist en Bonrepas 28-8-1821, volgt VI. 
 
VI.  Ernst Haagsman, 
 tr. Benschop 7-10-1843 “des avonds om zes uren” Neeltje van der Kaai 

(getuige o.m. Bart Haagsman, arbeider, 33 jaar, broeder van de bruidegom). 
Ernst is bij huwelijk “boereknecht” en Neeltje is dan “boeredienstmeid”; 
beiden wonen bij huwelijk in Benschop. Neeltje, geb. Tull en ’t Waal 14-6-
1821, dochter van Jan van der Kaai, arbeider (bij huwelijk Neeltje 53 jaar 
oud), wonende te Benschop, en  Geertje van der Linden, overl. 15-8-1835. 
Ernst is bij huwelijk van zoon Bart “Koopman, wonende te Benschop”; 
Neeltje is dan al overleden. 

Uit dit huwelijk: 
1. Bart, geb. Benschop 5-6-1851, volgt VII. 
 
VII.  Bart Haaksman, geb. Benschop 5-6-1851, overl. Benschop 27-12-1930, 
 tr. Benschop 8-8-1873 Geertrui  Jansen (weduwe van Aart Beekman), geb. 

IJsselstein 9-12-1852, overl. Benschop 13-3-1896, dochter van Teunis 
Philippuszn Janssen en Barbara de Jong, Bart is bij huwelijk “werkman” en 
woont te Benschop. Geertrui is dan dienstbode, wonend te Benschop; dochter 
van Teunis Jansen, werkman wonend te Benschop, en Barbara de Jong, 
overleden. 

 Aantekening bij de huwelijksakte van Bart en Geertrui: 
 “Verder verklaarden de comparanten en de getuigen, dat de namen Ernst 

Haaksman of Ernst Haagsman, voorkomende in de overgelegde extracten 
van geboorten en overlijden van den eersten Comparant een en dezelfde 
persoon is”. 
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 Bart tr. (2) Benschop 25-10-1900 Janna Versijde, geb. Zegwaard 22-5-1861, 
dr. van Pieter Versijde en Petronella van der Drift (Janna vertrekt van 
Benschop naar Utrecht 6-1-1931). 

Uit eerste huwelijk: 
1. Neeltje, tr. Benschop 6-9-19900 Jan Boer. 
2. Bartus, tr. Benschop 8-6-1905 Margrietha Maria de Ruiter. 
3. Ernst, geb. Benschop 19-10-1876, volgt VIII. 
4. Adriaan, tr. Benschop 5-12-1907 Gerritje de Ruiter. 
5. Janna, tr. Benschop 19-12-1912 Rijk van Egdom. 
6. Geertruida, geb. Benschop 16-3-1888, overl. IJsselstein 25-3-1973,  
 tr. Benschop 16-1-1913 Arie Rietveld, geb. Benschop 5-4-1888, overl. 

IJsselstein 13-2-1963 (zoon van Gijsbert Hendrikzn Rietveld en Heiltje 
Jansdr. van der Laan). 

7. Jan, geb. ca. 1879, tr. Polsbroek 28-1-1916 Mergriethe Koolwijk. 
8. Cornelis, tr. Benschop 14-6-1917 Sophia Hak. 
9. Gerrit, tr. IJsselstein 13-12-1917 Marrigje Middag. 
10. Leendert, tr. IJsselstein 5-6-1919 Annigje Barta Finnigje van den Heuvel. 
11. Teunis, tr. Heiltje van Ieperen 
 
VIII. Ernst Haaksman, geb. Benschop 19-10-1876, overl. Harmelen 31-3-1965, 
 tr. Woerden 17-8-1905, Jannigje Pak, geb. Kamerik 25-9-1884, overl. 

Harmelen 23-12-1970, dochter Arie Pak en Jannigje Blom. 
Uit dit huwelijk: 
1. Bart, geb. Woerden 31-5-1906. 
2. Jannigje, geb. Woerden 10-9-1907. 
3. Arie, geb. Woerden 31-1-1909. 
4. Geertrui, geb. Woerden 31-5-1911. 
5. Willempje, geb. Woerden 1-12-1912. 
6. Ernst, geb. Woerden 28-1-1914. 
7. Jan, geb. Woerden 20-9-1916. 
8. Teunis, geb. Woerden 1-1-1918. 
9. Willem, geb. Woerden 31-8-1919 
10 Adriaan, geb. Woerden 15-10-1922. 
 
 
Bronnen 
- 1) Streekarchivariaat West-Betuwe (SWB), Index op aangebrachte 

onroerende goederen en schuldbekentenissen in de collectestaten van de 40e 
penning in de dorpen Buurmalsen en Tricht ((1691-1699). 

- 2) Ibidem. 
- 3) Ibidem, (1730-1739). 
 
 



 
 

32 

Herstart van de naamvereniging Hollander. 
 
W. Hollander 
 
  
Op 29 mei 2004 vond te Deventer in een algemene ledenvergadering de officiële 
herstart van de Naamvereniging Hollander plaats door de keuze van een nieuw 
bestuur. De vereniging stelt zich ten doel tegemoet te komen aan de interesse 
van haar leden voor het verleden, het heden en de toekomst van de Hollanders, 
d.w.z. de leden van alle families met de naam Hollander. Daartoe verschijnt met 
inbreng en medewerking van veel enthousiaste leden elke 4 maanden de 
familiekrant: Het heden en verleden van de families Hollander. 
 
Hierin treft u aan de resultaten van genealogisch onderzoek zoals (fragmenten 
van) genealogieën, wetenswaardigheden uit het heden en verleden, 
familieberichten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden, mededelingen 
over de vereniging, enz. Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging 
toegang tot een databank met inmiddels ruim 15.500 naamgenoten en een 
verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 
bidprentjes, enz. Daarnaast wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering 
gehouden.  
 
De vereniging is aangesloten bij de NGV afdeling Familieorganisaties. 
Voor meer informatie: 
Voorzitter/secretaris (wnd.): Wim Hollander, Masiusplein 330, 6901 CN 
Zevenaar. e-mailadres: wim.hollander@zonnet  
 
 
CD-ROM Gooise geslachten. 
  
Door de afdeling Gooiland wordt een CD-ROM uitgegeven, met daarop vele 
bronnen die het de genealoog makkelijk maakt vanachter zijn PC onderzoek te 
doen in de Gooise bronnen. 
Op de CD-ROM treft u van vele plaatsen de DTB gegevens (de oudste vanaf 
1643), registers van diverse kerken, resolutieboeken, impost op begraven enz. enz. 
en diverse stamreeksen welke door leden zijn ingestuurd. Kortom te veel om op te 
noemen. Het is op dit moment de meest uitgebreide digitale bron die er beschik-
baar is van een specifiek gebied. 
U kunt in het bezit komen van deze unieke CD-ROM voor de tijdelijke inteken-
prijs van € 10,00 + € 2,50 (verzendkosten), door overmaking van het totaalbedrag 
ad € 12,50 op postgirorekening 6131862 tnv de penningmeester NGV afd. 
Gooiland te Utrecht ovv naam, adres en woonplaats. De distributie zal na 1 
november plaatsvinden. Na 1 november zal de prijs € 12,50 + € 2,50 bedragen. 

  
Afzender 
NGV afdeling Betuwe 
Achterstraat 22 
4054 MT  Echteld 
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