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N.G.V.

Voorwoord

AFDELING BETUWE

Colofon
Zie afdelingswebsite: http://betuwe.ngv.nl
Losse tijdschriften:

ƒ 2,50 per stuk.

De afdeling groeit gestaag. We naderen de 200 leden. In de afgelopen tijd is
gebleken dat we een grote groep 'trouwe klanten' moeten missen. Blijkbaar begin je
met genealogie op een bepaalde leeftijd (zo boven de vijftig) en stop je er op
gevorderde leeftijd ook weer mee. Het bestuur heeft daarop besloten om wat meer
dan gebruikelijk aandacht te schenken aan de ledenwerving. We zullen onze
lezingen maandelijks zo goed mogelijk in alle kranten laten plaatsen binnen ons
gebied en verder een programma bieden voor deze nieuwe groep.
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer boeiende sprekers gevonden zodat niets u
in de weg staat om naar onze bijeenkomsten te komen. In het voorjaar 2000 wordt
een viertal bijeenkomsten georganiseerd, de meibijeenkomst komt te vervallen
omdat we de indruk hebben dat velen van u al op vakantie of de tuin in gaan.
Voor u ligt het volgende nummer van ons tijdschrift met ook nu weer een
gevarieerde inhoud. Toch missen we nog iets: het zou niet misstaan om in een
genealogisch blad ook fragmenten van genealogieën op te nemen. Dus als u ergens
mee vast zit; stuur een gedeelte van uw genealogie met de vraag waarop u vast zit
en het mes snijdt aan twee kanten: anderen vinden mogelijk aansluiting bij uw
artikel en wellicht kunnen andere lezers u weer verder helpen met uw onderzoek.
De voorbereidingen voor ons derde lustrumboek vorderen gestaag. De
redactiecommissie gaat nu aan de slag met het beoordelen van de diverse bijdragen
waarna de vormgeving en illustraties ter hand worden genomen. In september 2000
zal het boek dan tijdens de jubileumbijeenkomst ten doop worden gehouden.
Het bestuur wenst u allen een (ook in genealogisch opzicht) goed 2000!
Martin IJzerman, voorzitter.
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Jaarvergadering 8 februari 2000

Lezingenprogramma voorjaar 2000

Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
Opening.
2.
Vaststelling notulen jaarvergadering 1999.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen.
4.
Jaarverslag secretaris 1999.
5.
Jaarverslag penningmeester.
6.
Verslag kascommissie.
7.
Verkiezing kascommissie.
8.
Bestuursverkiezingen. Onze secretaris de heer Van Maanen is aftredend.
Het bestuur stelt voor de heer Van Maanen te herbenoemen.
9.
Afgevaardigden. De heer Van de Westeringh is bereid om de functie van
afgevaardigde te continueren. De heer Van Ton is bereid om als
plaatsvervanger op te treden.
10.
Verslag Gecombineerde Vergadering in Utrecht door onze
afdelingsafgevaardigde.
11.
Rondvraag
12.
Sluiting.

De locatie van de lezingen is de stijlzaal in het streekmuseum bij de Waterpoort te
Tiel. Aanvang van de lezingen is zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

Na de pauze volgt een lezing van ons lid de heer W. Donatz over archiefonderzoek
in Zwitserse archieven. Gelet op het vele dat hij bijeen heeft gebracht, belooft dit
een boeiend gedeelte van de avond te worden.
AFDELINGSBEGROTING BETUWE
Werkelijk
1999
1
2
3
4
5
6
7
8
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Zaalhuur
Sprekers
Afdelingstijdschrift e.d.
Bestuurskosten
Promotie-activiteiten
Bibliotheek e.d.
Diversen
Totaal

540,00
633,85
1273,70
52,80
201,75
0,00
3,90
2706,00

Begroting
2000
750,00
1000,00
1600,00
250,00
200,00
0,00
400,00
4200,00

11 januari 2000
Door de heer J. Kaldenbach uit Alkmaar wordt een lezing verzorgd over Duitse
voorouders. De ouderen kennen hem nog van eerdere lezingen bij ons. Op zijn
enthousiaste wijze zal hij ditmaal ingaan op de problemen en mogelijkheden bij
het onderzoek in Duitsland. Dit gebeurt aan de hand van de vele 'Hannekemaaiers'
en andere gastarbeiders die in ons land zijn blijven wonen.
8 februari 2000
Na de jaarvergadering zal door de heer W. Donatz worden gesproken over
genealogisch onderzoek in Zwitserse archieven.
14 maart 2000
De heer M. Potjer toont hoe genealogisch onderzoek ook zonder doop-, trouw- en
begraafregisters mogelijk is en neemt hierbij Opheusden in de Gouden Eeuw als
voorbeeld. De spreker is al geruime tijd bezig met genealogisch onderzoek in
Opheusden en Kesteren en vertelt ons deze avond iets over de moeilijkheden
daarbij. Immers, van Opheusden zijn nauwelijks doop-, trouw- en begraafboeken
bewaard gebleven. De reconstructie van de bevolking dient in dat geval te
geschieden aan de hand van andere bronnen.
11 april 2000
Door de heer J.J.A. Buylinckx, streekarchivaris Bommelerwaard, zal aandacht
worden besteed aan de genealogische bronnen - waaronder de oudrechterlijke
archieven- die beschikbaar zijn binnen zijn werkgebied. Van oudsher waren de
Bommelerwaard en de Tielerwaard en de stad Zaltbommel met elkaar verbonden.
Naast deze verbondenheid is ook verscheidenheid
Mentoren voor beginners
Binnen het bestuur leefde al enige tijd de wens een of meerdere mentors te vinden
die bereid waren beginnelingen in de genealogie met advies bij te staan
bijvoorbeeld, wanneer zij het spoor bijster dreigen te raken. Wij zoeken nog enkele
leden die bereid zijn om als mentor op te treden. U kunt zich tijdens de
bijeenkomsten opgeven bij ons bestuurslid Ellen Brons. Zij zal vraag en aanbod
coördineren.
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Misdadigers uit Avezaath gezocht in 1829

Een compagnieschap in tabak en snuifwaren te Asperen in 1806-1807

R.H.C. van Maanen

R.H.C. van Maanen

Al eerder zijn in ons tijdschrift signalementen verschenen van gezochte
misdadigers. Nu vond er ik ook één die betrekking had op een persoon afkomstig
uit deze streek. Door de Tielse officier van justitie werd op 28 november 1829 een
signalement rondgestuurd van twee personen die hadden getracht in te breken en
vervolgens toen zij ontdekt waren en achtervolgd werden iemand hadden
verwond. Een persoon was onbekend. Het ging hierbij om een naar schatting
dertig jaar oude man rond de 1,70 meter lang. Blijkbaar was de gelegenheid er
geweest om hem goed op te nemen, want zo weten we dat hij blauwe of grijze ogen
had, en lichtbruine haren en wenkbrauwen, een ovaal aangezicht en een normale
neus en mond. Vermoedelijk had hij te lijden gehad van de kinderziekte want hij
was hierdoor zeer geschonden(littekens). Een laatste kenmerk doet enigszins
vreemd aan. Hij was waarschijnlijk gestoken door een mes in de linkerbil. Was
dit gebeurd door degene die beide misdadigers ontdekt had? De tweede verdachte
was geboren in Avezaath maar had ten tijde van de misdaad geen vaste
woonplaats meer. Het ging om Willem Huigen, oud 25 jaar en van beroep arbeider.
Hij was een el en 87 duim lang met blauwe ogen en bruin haar en wenkbrauwen en
een rosachtige baard. Zijn kin en neus waren spits, het aangezicht langwerpig, het
voorhoofd plat en de mond normaal. Of beide 'heren' gepakt zijn, is mij niet
bekend.
Bron
Gemeentearchief Est en Opijnen 1807-1920(SAWB).

Wie het weet, mag het zeggen
W. van de Westeringh
Gedoopt (R.K.) Indoornik 1810: 14 Julii baptizatus et 9 ejusdem antus est in
itinere prope(gedoopt en geboren tijdens de reis dichtbij) Heteren Joannes.
N.B. Het kind wierd door Let Sanders, vroedvrouw te Randwijk, ten doop
gebragt, zeggende dat zij den naam van de moeder niet wist, maar dat de
moeder zelve voor haar vertrek uit Randwijk dien aan mij zoude opgeven,
hetwelk egter niet geschied is. Zijnde de moeder volgens haar zeggen
geboortig van Emmerik. De vader had zij genoemd Joannes Malla, een
soldaat. Zijnde het kind na alle waarschijnnelijkheid onwettig. Suscepit
ecclesia(de getuige van de kerk).
6

Op woensdag 6 januari 1807 werd in een buitengewone rechtszitting van het
Asperense gerecht een verzoek van Jan van den Berg behandeld. Hij schreef "dat
hy requestrant door de ondervinding geleerd, beducht is dat kwalyk gezinde en
geïnteresseerde persoonen zich niet zullen ontzien hem te misleiden en langs den
weg van het Effect zyner eigendommen te ontzetten en penetreeren". Om erger te
voorkomen vroeg hij het gerecht hem onder curatele te stellen van zijn broer
Adriaan van den Berg en Adrianus Casparus van Harsveld. Alvorens een besluit te
nemen, werd besloten de schepenen J. de Smit en R. van Arkel Jan te laten
ondervragen. Zo gezegd zo gedaan werd na Van den Berg te hebben gehoord, hij
onder de door hem gewenste curatele gesteld. Het waarom werd drie weken later
duidelijk.
Op 27 januari verschenen voor het gerecht Adriaan van den Berg en Adrianus
Casparus van Harsveld, procureur, beiden wonende te Leerdam en op 6 januari
benoemd als curatoren enerzijds en Pieter Keyzer, wonende te Asperen,
anderzijds. Jan van den Berg was namelijk met Keyzer sinds 27 oktober 1806 een
compagnieschap aangegaan in de handel van tabak en snuif. Er was echter niets op
schrift vastgelegd. Nu bleek dat dit compagnieschap of negotie "niet had gehad dat
succes en gevolg welke men zich daar van had voorgesteld" en aangezien Van den
Berg onder curatele stond, was het compagnieschap met onmiddellijke ingang
beëindigd. Over de afrekening van de inkomsten en uitgaven waren de meningen
echter verdeeld en via wederzijdse "practizijns" had men getracht tot een billijke
schikking te komen om procedures en kosten te voorkomen. Overeengekomen was
het compagnieschap te beëindigen. De curatoren van Van den Berg zouden alle
schulden geen enkele uitgezonderd aflossen. Door Keyzer was ter goeder trouw
hiervan een opgave gedaan.
Aan de heren Terhaeven en Van der Wens, kooplieden te
geleverd tabak op 27 oktober 1806
Aan dezelfde voor papier en drukloon
Aan de smid Hendrik Verloop voor gemaakt ijzerwerk
Aan de timmerman Willem Looije voor een snuifraspel

Rotterdam, voor
ƒ 1.090:14:00
ƒ 17:18:00
ƒ 14:00:00
ƒ 37:04:00

Als tegenprestatie kwamen de openstaande posten ten goede van Van den Berg.
Fredrik Hase te Asperen
ƒ 30:14:00
Willem Blom te Asperen
ƒ 00:12:00
A. van den Berg te Leerdam
ƒ 06:00:00
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Floris Wiegtmans te Haaften
Jan van Diest aan het Heukelumse Veer
Willem Loye te Asperen
Jan Brands te Leerdam
Louis Knets te Leerdam
David van Dord te Utrecht
Gerrit van Oppijnen te Asperen
Pieter de Ridder te Heukelum
C.F. Gerdessen
Fredrik Maaswinkel te Rumpt
Kruyt te Heukelum
Teunis de Jonge te Spijk
Cornelis de Jong te Rhenoy
Peter van Zante te Heukelum
H. Verloop te Asperen
Coenre Grootveld te Culemborg
Hendrik van Beest te Spijk
Gijsbert van Dijk te Spijk
Dirk Gijsbertse van de Water te Beest
De heer Ormie te Asperen
Jan van de Water te Asperen
Piet Hoevens te Asperen
Reinier Putter te Asperen
G. van Arkel te Asperen
totaal

ƒ 06:00:00
ƒ 20:01:00
ƒ 110:09:00
ƒ 10:10:00
ƒ 11:17:08
ƒ 01:16:00
ƒ 09:17:00
ƒ 02:17:00
ƒ 05:16:00
ƒ 25:05:00
ƒ 01:10:00
ƒ 08:00:00
ƒ 03:18:00
ƒ 05:00:00
ƒ 01:18:00
ƒ 39:10:00
ƒ 06:15:00
ƒ 06:15:00
ƒ 06:15:00
ƒ 00:04:00
ƒ 00:15:00
ƒ 08:00:00
ƒ 08:00:00
ƒ 02:00:00
ƒ 345:08:08

Duidelijk was dat Van den Berg een fors bedrag moest toeleggen ten gunste van
zijn mede comparant. Keyzer kreeg bovendien alle onverkochte tabak en snuif met
de gereedschappen behorende tot de tabakswinkel in eigendom.
Waaruit bestond de nog aanwezige bedrijfsinventaris?
Een partij tabaksbladeren
een partij 'gekurden' tabak
Enige snuifcarotten
een partij snuif
een partij korte en lange pijpen
een snuiftafel
een snuifraspel en blok
een slijpsteen
een snijbank met de bijbehorende messen
een eest
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en verder de tabakstonnetjes, snuifpotjes, schalen, gewicht en trechter. Als
tegenprestatie moest Keyzer aan de koopman Jan de Smid de stof voor kleding en
verdere 'lijfstoebehoren' van Van den Berg voldoen.
Het huis en erf dat tot het compagnieschap behoorde en bewoond werd door de
comparanten moest met ingang van 1 februari 1807 worden ontruimd voor wat
betreft Van den Bergs goederen. Keyzer daarentegen moest de huurpenningen van
het huis vanaf 1 februari tot 1 mei voldoen. Beide partijen stelden hun persoon en
goederen als borg voor een juiste afwikkeling van een ander. Waarom Van den
Berg moest opdraaien voor de schulden komt uit de stukken niet naar voren.
Bron
Oudrechterlijk Archief stad Asperen inv.nrs. 1322 en 1388(SAWB, locatie
Asperen).
Proeve tot een gezinsreconstructie in Deil tussen 1806-1809
R.H.C. van Maanen

Aan de hand van allerlei archiefstukken heb ik getracht om voor het dorp Deil
tussen 1806-1809 na te gaan hoeveel gezinnen er waren en wie er aan het hoofd
stonden. Voor deze tijd ontbreekt een bevolkingsregister dus moet gebruik worden
gemaakt van allerlei archiefstukken die oorspronkelijk voor een ander doeleinde bijvoorbeeld belastingen - zijn opgemaakt. Toch kan men zo meer resultaat krijgen
dan in eerste instantie gedacht wordt. Op 20 juli 1808 werd het bestuur van het
dorp Deil door de Ambtman van Zaltbommel, Tieler- en Bommelerwaarden
aangeschreven met het verzoek een opgave te verstrekken van het aantal huizen en
de hoofdbewoner inclusief samenstelling/grootte van zijn gezin. Op 4 augustus
stuurde G. Kolff de opgave in. Het belang van deze lijst is het feite dat we te weten
komen wie op dat moment in Deil woonden. Opvallend is het gebruik van de term
werkboden, men maakte geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. In 1809
vond in de Tielerwaard een grote overstroming plaats. De gegevens uit de
schadeformulieren zijn voor zover mogelijk bij de in 1808 genoemde gezinnen
toegevoegd. Verder is gebruik gemaakt van de uitzettingen van de middelen
geheven in het dorp Deil over 1806-1806, het patentbelastingregister over de
periode 1806-1809 voor de Tielerwaard en een bevolkingsregister daterende van na
1820. Indien bekend staan tussen haakjes het geboortejaar en het in 1820
uitgeoefende beroep vermeld.
1. Arien van Ooyen. Hij had twee kinderen en verder woonde zijn moeder, de
verlaten echtgenote van Teunis van Ooijen, met twee van haar kinderen bij
hem in. Zij werd van de armen ondersteund. In 1809 bleek het te gaan om
9

2.

3.

4.
5.

6.
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Anneke van Ooijen geboren Verwoert die tijdens de watersnood verdronk en
zes kinderen achterliet, te weten Arie, Jan, Antonij, Gerrit, Teunis en Maria.
Een kind van Arie(n) gehuwd met Willemke Pelleke, genaamd Stijntje was
ook verdronken. Arie van Ooijen deed in 1809 namens Anneke Verwoerd,
verlaten huisvrouw van Teunis van Ooijen, moeder van de ondergetekende en
Stijntje van Ooijen, Aries dochter, aangifte van de geleden schade. Gestorven
waren drie schapen geschatte schade ƒ 24 Verloren gegaan of bedorven waren
een voerder hooi ƒ 7, vier zakken aardappelen, 1½ zak appelen totaal ƒ 16,
aan metselaarsgereedschap ƒ 3, aan verscheidene meubelen ƒ 12 en aan
kleding ƒ 20. In 1806-1807 komen we in Deil de metselaar J. van Ooyen
tegen en in 1809 Arie van Oyen. In 1806 werd Arien aangeslagen voor twee
haarsteden en twee personen.
Aalbert Hakkert. Weduwnaar, met drie kinderen en drie werkboden. De
laatsten waren genaamd Frederik en Karel de Jong en Maria
Kornelisse(1766). Inwonend was zijn ongehuwde broer Willem Dirk. In
1806 aangeslagen voor drie haarsteden en vijf personen.
Gerrit van Meegdenburg. Inwonend waren zijn moeder, de weduwe
Marcelis van Meegdenburg, zijn ongehuwde zus Dirkje(1772) en de
ongehuwde chirurgijn Joh. Hen. Lochner(1756). In 1806-1809 vermeld als
chirurgijn. In 1806 werd de weduwe aangeslagen voor twee haarsteden en
drie personen en de chirurgijn voor een persoon een haarstede.
Jan Bos(-kaljon?). Gehuwd, met twee kinderen. In 1809 bedroeg de schade
aan het woonhuis ƒ 100.
H.van Druten. Gehuwd, met vier kinderen. Inwonend was zijn
grootmoeder, de weduwe van Jan Plat. Zij werd ondersteund van de armen.
In 1809 werd geschreven dat Hendrik tijdens de watersnood was
verdronken en dat zijn weduwe met vier zeer kleine kinderen achterbleef.
Het moet hier gaan om Johanna. Het dorpsbestuur verklaarde op 21 mei
(lentemaand) 1809 dat zij zonder schadevergoeding niet in staat was haar
woonhuis te herbouwen, temeer daar tijdens de vloed haar man ziek lag en
overleed, haar achterlatende met vier kleine kinderen. Schade aan een
woonhuis ƒ 250, Verloren gegaan of bedorven waren een hoeveelheid hooi
ƒ 20, zestien zakken aardappelen, enkele gedroogde appelen, een kinnetje
zuurkool en dito boontjes totaal ƒ 36, aan enkele appelbomen ƒ12, een zeis,
haartuig, snoeimes, bijl en zicht totaal ƒ 10, aan huisraad ƒ 25 en schade aan
verloren en weggedreven tuinen ƒ 12. In 1802 was sprake van Hendrik van
Dorst of Van Druten. In 1806 werd Hendrik van Dort aangeslagen voor een
haarstede en twee personen.
Gerrit Hakkert(1782,1820 dagloner?). Ongehuwd. Inwonend was zijn
moeder, de weduwe D. Hakkert met een kind. Leed in 1809 zware schade.
Schade aan een gestorven varken ƒ10, aan het woonhuis ƒ 30. Verloren
gegaan of bedorven waren een bedorven voeder hooi ƒ 21, zes zakken
aardappelen ƒ 12, twee verdronken hond tarwe ƒ 16 en aan enig huisraad

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ƒ 25. In 1806 werd enen Dirk Hakkert aangeslagen voor twee haarsteden en
drie personen.
Kornelis van Muyswinkel( 1750). Gehuwd, met twee kinderen. Inwonend
was de gehuwde Gerrit Koedam of Gansenman met een kind. Deze werd
ondersteund van de armen. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee
personen.
Willem van den Heuvel. Met drie kinderen. Schade in 1809 aan het huis
ƒ 12. Verloren gegaan of bedorven waren een kwantiteit hooi ƒ 16 en enig
huisraad ƒ 1 en verder een beschadigde zandbaggerschuit ƒ 20. In 1806
aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
Willem Leeuwen. Inwonend waren zijn ongehuwde zus Barendje van
Leeuwen en twee door de armen bij hem bestede kinderen. Deed in 1809
aangifte van schade. Schade aan het huis ƒ 25. Verloren gegaan of bedorven
waren een voerder hooi ƒ 7 en vijf zakken aardappelen ƒ10. Hij was niet in
staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. De
erfgenamen Fier van Leeuwen in 1806 aangeslagen voor twee haarsteden en
een persoon?
Gerrit van Kranenburg. Met drie kinderen en een inwonende vrijster, door
de diaconie van Geldermalsen bij hem in de kost gedaan. Gerrit leed in 1809
forse schade Gestorven een schaap à ƒ 8 en verloren gegaan of bedorven
waren een half voeder hooi ƒ 03:10:00, tien zakken aardappelen ƒ 20 en aan
enig huisraad ƒ 6. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
De weduwe van Jan Huijbertse Boskaljon. Inwonend waren een werkbode
en een kind van haar schoonzoon. De weduwe Boskaljon in 1806
aangeslagen voor twee haarsteden en vier personen?
Geerke Visser(1773), weduwe van P. van Mourik. Met drie kinderen,
waarvan een al gehuwd was en met een kind. Eerstgenoemde werd van de
armen ondersteund. In 1809 kwam vier schapen om ƒ 32. Schade aan
verloren gegaan of bedorven een zak aardappelen en een kinnetje zuurkool
ƒ 4 en enig huisraad ƒ 16. Zij was niet in staat uit eigen middelen nieuwe
schapen te kopen. In 1806 aangeslagen voor een haarstede.
De weduwe van Maerten Loets(Maria, 1787?). Met vier kinderen en een
werkbode genaamd Jacob Keij. Schade in 1809 aan het woonhuis ƒ 200 en
aan een schuur ƒ 60. Verloren gegaan of bedorven waren dertien zakken
aardappelen en een ton zuurkool ƒ 32 en enig huisraad ƒ 10. Zij was niet in
staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. Tussen
1806-1809 woonde in Deil ene Lambert Loets die in de patentbelasting
werd aangeslagen als baardscheerder, kleermaker en als marsdrager.
Maerten is tussen juni 1804 en juni 1805 overleden. In 1806 werd de
weduwe aangeslagen voor drie haarsteden en zes personen.
Gerrit Keij( 1776, dagloner). Gehuwd, met vier kinderen. Inwonend waren
zijn ongehuwde zus Petronella van Waghem met haar kind, zijn nicht
11
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
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Geerke Schroot en zijn 'innocente' zwager Johannis van Waghem. In 1811
verklaarde Gerrit, gehuwd met Cornelia van Waghem(1780), van zijn zus
Petronella van Waghem te gebruiken een glazenkast, een klok, een koperen
ketel, twee bedden, twee koperen kannen, een zwartbonte koe, een hokkeling,
vier schapen, een tuin hooi, vijf tinnen schotels, acht tinnen borden en een
vertinde pot. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en drie personen.
Arien van Opynen(sr. 1755,1820 dagloner?). Gehuwd, met zeven kinderen.
Schade in 1809 aan het woonhuis ƒ 250. Verloren gegaan of bedorven
waren een hoeveelheid hooi ƒ 35, een hoeveelheid gedroogd vlas ƒ 100 en
twee morgen verdronken tarwe ƒ 100. Hij was niet in staat zonder
schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1806 aangeslagen
voor twee haarsteden en drie personen.
Ds. David Snethlage. Gehuwd, met een kind en een werkbode genaamd
Jenneke de Keyser. In 1806 aangeslagen voor vier haarsteden en vier
personen.
Jan Spaan. Gehuwd, zonder inwonende kinderen. In 1806 aangeslagen voor
een haarstede en drie personen.
Karel Swamborn(1780). Inwonend waren vier kinderen en een oude vrijster
Heesch Blom genaamd, allen door de armen ondersteund. In 1809 werd
Heesch als oud en gebrekkig omschreven, drie jaar eerder werd zij net als
Karel voor een ½ haarstede aangeslagen.
Gualtherus Kolff(1777). Met een kind en twee werkboden genaamd Jan de
Jong en Judig van Stenis. Inwonend waren Rijk Merkens en Maria van
Zanten, beiden ongehuwd. Schade in 1809 aan het huis ƒ 35. Verloren
gegaan huisraad ƒ 2. In 1806 aangeslagen voor een persoon.
Johannus van de Waater.( 1766, landbouwer) Gehuwd, met twee werkboden
genaamd Klaas de Jong en Gijsje Huygen. Inwonend waren het minderjarige
kind
van
de
overleden
Antonij
van
Gellekum
genaamd
Roelof(1796, landbouwer). De erfgenamen van Roelof van Gellikum
werden in 1806 voor drie haarsteden en drie personen aangeslagen.
Gerrit van Uyterd/Uytert. Gehuwd zonder kinderen. In 1809 gingen twee
zakken aardappelen verloren ƒ 4. De schade aan de schuit bedroeg ƒ 4. Hij
was niet in staat zonder schadevergoeding de verloren gegane goederen
weer aan te schaffen. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee
personen.
Louis van der Perk. Gehuwd, met zeven kinderen. In 1806 aangeslagen
voor een haarstede en twee personen.
De weduwe van Rijer van de Graft. Inwonend was de weduwe Tellen(?).
De weduwe Belike van de Graft werd in 1806-1809 aangeduid als tapster.
In 1806 aangeslagen voor drie haarsteden en drie personen.
Wolff Hijmans. Gehuwd, met twee kinderen. In 1806-1809 aangeduid als
koopman in diverse artikelen en in 1807-1808 als winkelier. In 1806-1809
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was ook een slachter genaamd Hijman Wolf aanwezig. In 1806 werd Wolf
aangeslagen voor twee haarsteden en vier personen.
Dirk van Ringelestijn. Gehuwd, met vier kinderen. In 1806-1809 genoemd
als tapper. In 1806 aangeslagen voor twee haarsteden en twee personen.
Willem van der Veen( 1756). Gehuwd, met twee kinderen.. Schade in 1809
aan het woonhuis ƒ 150, aan een boomgaard ƒ 50 en ƒ 5 aan verloren
wagenmakersgereedschap.. Verloren gegaan waren vijf zakken aardappelen
ƒ 10. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op
te bouwen. In 1806-1809 en 1820 werd een wagenmaker W. van der Veen
vermeld. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
Peter van Gangelen. Ongehuwd. Zijn zus, de weduwe van Gijsbert Vos,
woonde bij hem in. In 1809 deed de weduwe Cornelia Vos aangifte van de
geleden schade. Aan woonhuis ƒ 125 en enig verloren gegaan proviand ƒ 3.
Zij was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te
bouwen. Zij voelde zich overigens in 'gemoede bezwaard' de verklaring te
ondertekenen. In 1806-1809 als bakker genoemd. De weduwe van G. Vos
werd in 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
Willem Bos(-kaljon, 1756,1820 dagloner?). Gehuwd en met een kind. Zijn
ongehuwde zus Jantje Vos(1784, kraamster) woonde in. In 1809 deed
Willem Bos namens zijn moeder de weduwe Bos aangifte van de geleden
schade. Twee schuren waren geheel vernield en weggespoeld ƒ 200, het
woonhuis was zwaar beschadigd ƒ 100 en twee boomgaarden beschadigd ƒ
100. Verloren gegaan of bedorven waren twaalf voeder hooi ƒ 84 en drie
morgen tarwe verdronken ƒ 150. De weduwe was niet in staat de geleden
schade aan woonhuis en schuren zonder haar vaste goederen te bezwaren bij
het niet toekennen van een schadevergoeding te herstellen.
C. van Doyeweerd(1763). Gehuwd, met zes kinderen en een werkbode
Arien van Bemmelen. Inwonend was de weduwnaar Jan Janse van
Waghem. In 1806 en 1808 werd een kleermaker Cornelis van Doijewaard
vermeld en in 1806-1808 als winkelier, in 1820 als kleermaker. Cornelis
werd in 1806 aangeslagen voor twee personen en Jan Janse voor twee
haarsteden en een persoon.
De weduwe van Jan de Jaager. Met twee kinderen en twee werkboden
genaamd Dirk Blom en Maria Sondag. Inwonend was haar zuster Grietje de
Jaager. In 1806 werd de weduwe aangeslagen voor twee haarsteden en vijf
personen.
Katharina, weduwe van Jan Wagenaar. Door de armen ondersteund.
Aart van Hal. Gehuwd, met vijf kinderen. Inwonend was Gerrigje de Kriek
(de Gerritje van 1785?) met een kind, laatstgenoemde door de armen
ondersteund. Schade in 1809 aan het woonhuis was ƒ 150. Verloren gegaan
of bedorven waren ½ voeder hooi ƒ 03:10:00, enig proviand ƒ 20 en aan
enig huisraad ƒ 5. Aart was niet in staat zonder schadevergoeding het
woonhuis weer op te bouwen. In 1806 werd Aart aangeslagen voor een
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haarstede en twee personen. In 1809 deed ook ene weduwe van Teeuw van
Hal aangifte. Schade aan de woning ƒ 40 en aan enig verloren gegaan
huisraad ƒ 4. Zij was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis
weer op te bouwen.
Julianus Schouten. Met drie kinderen en de inwonende 'gejageerde' soldaat
Johan Jochem Scholts.
Jan Kuik. Ongehuwd. Inwonend waren zijn beide zusters Willemke en
Aartke Kuik. In 1806 werd ene Jan Kwikkers aangeslagen voor een
haarstede en drie personen.
Kornelis van Lith(die van 1768 of die van 1770?). Gehuwd. Inwonend
waren de ongehuwden Jacob Artsen en Willem van Ringele[n]stijn. In 1806
werd een Willem van Lith voor een haarstede en drie personen aangeslagen.
Gerrit Blom. Gehuwd, met vijf kinderen en een werkbode genaamd
Kornelis de Swart. In 1806-1809 vermeld als schoenmaker en als winkelier
en in 1806-1807 als slachter en vleesverkoper. In 1806 aangeslagen voor
drie haarsteden en vier personen.
Jan Blom(1770). Gehuwd, met vier kinderen en een werkbode Gijsbert van
Harpen genaamd. In 1806-1809 en 1820 als kleermaker en winkelier
genoemd. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en drie personen.
Dirk de Jong.(1750,1820 dagloner?) Gehuwd, met acht kinderen. Leed in
1809 forse schade. Gestorven een melkkoe waarde ƒ 80 en een hokkeling
waarde ƒ 15. Schade aan het huis ƒ 60 en aan een boomgaard ƒ 6 en
verloren gegaan of bedorven een voerder hooi ƒ 7 en zes zakken
aardappelen ƒ 12. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het
woonhuis weer op te bouwen. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en
twee personen.
Hendrik van Aartrijk(1771). Gehuwd, met twee werkboden genaamd
Lambert/Lammert van Setten(1787, schoenmaker) en Aart van Buuren.
Inwonend was de ongehuwde Anna van Setten. In 1806-1809 als
schoenmaker en winkelier genoemd. In 1806 aangeslagen voor drie
haarsteden en vijf personen.
Flip van Kranenburg. Gehuwd, met drie kinderen. In 1806 aangeslagen voor
een haarstede en twee personen.
Onbewoond huis van C. van Amijden.
Kornelis van Amyden. Gehuwd, met twee kinderen. De Van Ameyden die
in 1809 aangifte deed van de geleden schade? Aan het woonhuis ƒ 150.
Verloren gegaan waren twee voeder hooi ƒ 14. Hij was niet in staat zonder
schadevergoeding en bezwaring van zijn vaste goederen het woonhuis weer
op te bouwen. In 1806-1809 werd een smid Cornelis van Amijden
genoemd. In 1806 aangeslagen voor twee haarsteden en vijf personen.
Flip Leemans. Gehuwd, met vijf kinderen. Inwonend was de ongehuwde
Maria van Everdingen. In 1806 aangeslagen voor drie haarsteden en vier
personen.

44. De heer Jan Versteegen( 1750). Weduwnaar, met zeven kinderen en zeven
werkboden, genaamd Paulus Smitsz, Florus Versyl, Gerrit van Leeuwen,
Kornelis van Opynen(1794,1820 dagloner), Eelke van Amijden(1758,1820
meid), Syke van Geldere en Maria van Opynen. Inwonend waren schepen
Aalbert Hendriks en Kornelis Thielen, beiden ongehuwd. In 1806-1809
werd Jan Verstegen aangeduid als koopman. De oudheemraad in 1806
aangeslagen voor vijf haarsteden en veertien personen? In 1806 werd ook
een Cornelis van Opijnen voor twee haarsteden aangeslagen. In 1808 werd
een klerk genaamd Cornelis Tiel in het patentrecht aangeslagen.
45. De heer M. Versteegen(1741). Gehuwd, met drie kinderen en vier
werkboden genaamd Sijme van Fulpen, Barend de Cocq, Maria Markestyn
en Maaijke van Rees. In 1806-1809 aangeduid als koopman. In 1806
aangeslagen voor vier haarsteden en acht personen.
46. Kornelis/Cornelis Vroom. Gehuwd, met vier kinderen. In 1806 aangeslagen
voor twee personen.
47. De heer Jan Margriet Franciscus van Everdingen(1756). Gehuwd, met drie
kinderen en vijf werkboden genaamd Huybert van Ringelestijn, Francis van
Dijk, Gijsbert van Leeuwen, Willemke Hakkert en Dirkje van Diejen.
Inwonend waren Anna van Everdingen en Willem van Heemert, beiden
ongehuwd. Van Everdingen was in 1806-1808 eigenaar van de
houtzaagmolen. In 1806 als dijkgraaf aangeslagen voor zeven haarsteden en
7½ personen.
48. Gijsbert van Ringelestijn. Gehuwd, met een gehuwde zoon Gerrit met drie
kinderen die bij hem inwoonden en de ongehuwde Matthijs van
Ringelestijn. In 1806 aangeslagen voor twee haarsteden en vier personen.
49. Kornelis Schroot( 1758). Gehuwd, met zes kinderen en drie werkboden
genaamd Willem Harts, Dirk Schroot en Gerrigje Roelofs. Inwonend was
de ongehuwde Joost Ganseman. In 1809 deed hij als voogd over de
kinderen van de overleden Andries Schroot aangifte van de geleden schade
aan het woonhuis ƒ 300, aan een beschadigde schuur ƒ 100 en aan een
boomgaard ƒ 30. Men was niet in staat zonder schadevergoeding het
woonhuis weer op te bouwen zonder enkele kleine vaste goederen te
bewaren. In 1806-1809 en in 1820 aangeduid als timmerman. In 1806 werd
Joost Ganseman aangeslagen voor een persoon, Cornelis voor twee
haarsteden en vijf personen en de erfgenamen van Andries voor twee
haarsteden en vier personen.
50. Gerrit van Diejen(1773?). Gehuwd. In 1806 aangeslagen voor een haarstede
en twee personen.
51. Pieter Keller. Ongehuwd. Inwonend waren de weduwe Johannes Ant.
Keller, Elisabeth(1754) en Geertruyda Keller, Sander Keller(1785,
dagloner) en de gehuwde Jan Jurg Keller. Schade in 1809 aan het woonhuis
was ƒ 50. Verloren gegaan of bedorven waren een voeder hooi ƒ 7 en zes
zakken aardappelen ƒ 12. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het
15
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woonhuis weer op te bouwen. De weduwe J.A. Keller werd in 1806
aangeslagen voor drie haarsteden en vijf personen en de oudschepen voor
twee personen. In 1807-1809 werd ook een Jan Keller als knecht genoemd.
Jan van Herwaarden/Herrewaarden. Inwonend was zijn zuster Grietje van
Herwaarden. Werd van de armen ondersteund. Hij was niet in staat zelf een
nieuw paard aan te schaffen ter vervanging van het in 1809 verdronken
paard schade ƒ 25. Schade aan verloren gegaan of bedorven waren een
voeder hooi ƒ 7 en enig huisraad ƒ 5. In 1806 aangeslagen voor een
haarstede en een persoon.
Een onbewoond huis van de heer Jan Versteegen.
De weduwe van Klaas Kerkhof(Teuntje van 1783?) Inwonend waren vier
kinderen en de weduwe van Teunis van Spoorenburg door de armen
ondersteund. In 1809 deed ene Altye Kerkhof(de Artje Kerkhof van 1776?)
aangifte van de geleden schade aan het woonhuis ƒ 100. Verloren gegaan of
bedorven waren zes zakken aardappelen ƒ 12:12:00. Zij was niet in staat
zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1806 werd
Klaas aangeslagen voor twee haarsteden en twee personen.
Gerrit van Geldere. Ongehuwd. In 1808-1809 vermeld als wagenmaker.
De weduwe van Dirk van Alphen(al in 1786 weduwe). Met drie werkboden,
namen waren niet opgegeven. De gegevens rond dit gezin kunnen tot
behoorlijke verwarring aanleiding geven. Jan van Alphen werd in 18061809 vermeld als bakker. Voor wat betreft de korenmolen werd in 1808
verwezen naar Enspijk. Tussen 1806-1808 werd als molenaar Gradus van
Alphen(1766) opgegeven. Er bestaat echter ook een verklaring van Jan zelf.
Even na 1809 verzocht hij de minister van financiën om steun. In zijn brief
luidde het dat van zijn jeugd af aan, een broodbakkerij had uitgeoefend in
de voormalige molenaarswoning, staande binnen honderd roeden afstand
van de Deilse korenmolen. Nieuwe belastingmaatregelen eisten een afstand
van vier honderd roeden. Als gehoorzaam burger had hij een stukje grond
aangekocht en hier een bakoven met het nodige vertrek opgebouwd. De
watersnood van 1809 blijkbaar gepaard gaande met storm had het
gebouw(bakhuis) omver geworpen. Om brood te kunnen bakken was dit het
hem tijdelijk toegestaan in zijn woning. Metselaars nog timmerlieden waren
beschikbaar om de bakkerij te herbouwen en hij was dan ook genoodzaakt
met zijn oude moeder de woning staande op een afstand van vijftig roeden
van de molen in te richten als bakkerij. Helaas ontbreekt het antwoord van
de minister. De weduwe van D. van Alphen werd in 1806 aangeslagen voor
drie haarsteden en vijf personen.
Gerrit Nout( 1750,1820 dagloner). Gehuwd, met vier kinderen. De Naut die
in 1809 aangifte deed van de geleden schade? Een schuur geheel vernield ƒ
40 en schade aan het woonhuis ƒ 10:10:00. Verloren gegaan of bedorven
waren een voeder hooi ƒ 7, twaalf schepel tarwe ƒ 30 en twee hond koren ƒ
16 en enig huisraad ƒ 5. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het
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woonhuis en schuur weer op te bouwen. In 1806 aangeslagen voor twee
personen.
Gerrit van Lit(1770,1820 dagloner). Ongehuwd. In 1806-1809 vermeld als
marsdrager.
Willem Smits(1749, dagloner). Gehuwd. Inwonend was zijn gehuwde
schoonzoon Leendert Bouman(1782?) met een kind. In 1809 werd zware
schade geleden. Het woonhuis was geheel vernield ƒ 200. Schade aan de
boomgaard ƒ 150 en ƒ 20 aan enig huisraad. Verloren gegaan of bedorven
waren twee voeders hooi ƒ 14, tien zakken aardappelen en 8½ zak appelen
totaal ƒ 46:10:00, twee hond tarwe verdronken ƒ 12 en aan vlas en vlaszaad
ƒ 145. Het vlas en het -zaad behoorde toen aan zijn schoonzoon Leendert
Bouwman maar die was ten tijde van de aangifte afwezig. Willem was niet
in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1806
aangeslagen voor twee haarsteden en drie personen.
Jan van Diejen. Gehuwd, met vijf kinderen. Door de armen ondersteund.
Het woonhuis was in 1809 geheel vernield schade ƒ 200. Verloren gegaan
waren twee voeder hooi ƒ 14 en enig huisraad ƒ 10. Hij was niet in staat
zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen.
Gijsbert van Jaarsveld. Gehuwd. Het woonhuis was in 1809 geheel vernield
schade ƒ 200. Verloren gegaan of bedorven waren twee voeder hooi ƒ 14,
acht zakken aardappelen ƒ 16 en enig huisraad ƒ 10. Hij was niet in staat
zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1806
aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
Willem Stellaard. Weduwnaar. Het woonhuis was in 1809 geheel vernield
schade ƒ 180. Verloren gegaan of bedorven waren een zak aardappelen, een
zak appelen en een hoeveelheid zuurkool totaal ƒ 6 en een bus met acht
pond thee ƒ 16. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis
weer op te bouwen. In 1808-1809 werd Stellaard aangeduid als marsdrager.
In 1806 aangeslagen voor een haarstede en een persoon.
Gijsbert Kiep(1779,1820 dagloner). Gehuwd, met een kind. Inwonend was
de gehuwde Willem van Offerden(1770,1820dagloner). Schade in 1809 aan
het woonhuis ƒ 75. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het
woonhuis weer op te bouwen.
Leendert Schoenmaakers(1746,1820 dagloner). Gehuwd. Verloren gegaan
of bedorven in 1809 waren 1½ zak aardappelen ƒ 3, aan enig huisraad ƒ15
en brandhout ƒ 9. Het huis waarin hij woonde, behoorde toe aan Jan
Versteegen en was totaal vernield en weggespoeld. Hierdoor was Leendert
'dus zeer waarschijnlijk van zijne meubelen beroofd'. Hij was niet in staat
zonder schadevergoeding nieuwe aan te schaffen. In 1806 aangeslagen voor
een haarstede en twee personen.
De heer Joannis/Joannes Versteegen. Ongehuwd, met vier werkboden
genaamd Cornelis Jaarsfeld(1767,1820 dagloner), Jan van Acqoi, Maayke
Jaarsfeld(1771) en Judig van Ringelestijn(1767). Inwonend was mejuffrouw
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Anna Catharina G. Verstegen(1785). In 1806 aangeduid als koopman. De
oudschepen in 1806 aangeslagen voor drie haarsteden en zes personen?
Jan Dirkse Keij. Gehuwd, met zeven kinderen. Inwonend was Dirk Keij. In
1806 werd een winkelier Dirk Keij genoemd, aangeslagen samen met de
erfgenamen van Andries Schoot in de middelen. In 1806 werd in de
middelen ene Cornelis aangeslagen voor twee haarsteden en drie personen.
Johannes van Leeuwen(1756). Met twee kinderen. Inwonend waren de
weduwenaar Jan van Leeuwen en de ongehuwde Willem van Leeuwen. In
1806 aangeslagen voor twee haarsteden en twee personen.
Jacob Leemans(1769, dagloner). Ongehuwd. Inwonend was zijn moeder, de
weduwe van Luykas Leemans. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en
twee personen.
Antony Spaan(1766, dagloner). Gehuwd. In 1809 bleek het woonhuis te zijn
vernield, schade ƒ 100. Verloren gegaan of bedorven waren ½ voeder hooi
ƒ 03:10:00, zeven zakken aardappelen ƒ 14 en aan huisraad ƒ 1. Hij was niet
in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen.
De weduwe van H. van Beusekom. Met twee kinderen en een dienstbode
genaamd Koen van Kranenburg. In 1806-1807 werd een wagenmaker M.
van Beusekom genoemd. In 1806 werd de weduwe aangeslagen voor twee
haarsteden en vijf personen.
Dirk van der Pol( 1764, dagloner)). Met twee kinderen. Inwonend was de
weduwe Gijsbert van der Pol, in 1809 omschreven als oud en gebrekkig. In
1806 werd Dirk aangeslagen voor een haarstede en een persoon.
Jan den Otter. Gehuwd met een kind. In 1806-1809 werd een marsdrager
Maay den Otter vermeld. In 1806 werd Jan aangeslagen voor twee
haarsteden en een persoon.
De weduwe van A.J. Keller. Met drie kinderen. In 1809 deed ene Gerreken
Schroot, weduwe Keller, aangifte van de geleden schade. Aan het woonhuis
ƒ 150 en aan enkele winkel waren als bedorven peper, suiker, koffie, bonen
enzovoort ƒ 10. Was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis
weer op te bouwen. In 1806-1808 werd Gereke Keller als winkelier in de
patentbelasting aangeslagen.
Jan Verweij. Gehuwd, met een kind. Inwonend was de gehuwde Willem
Blom(1772,1820 dagloner?) met een kind. In 1809 was de schade aan het
woonhuis ƒ 40 en aan de smidsblaasbalk ƒ 25. Verloren gegaan waren vier
zakken aardappelen gegaan schade ƒ 8. Hij was niet in staat zonder
schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1807-1808
aangeduid als smid.
Aart van Waghem(1775, landbouwer). Gehuwd, met drie werkboden
genaamd Hendrikus Vermeulen, Gerrit van Setten en Cornelia... Inwonend
waren de weduwe van Florus van Waghem en de ongehuwde Klaas van
Tiffelen(1783, landbouwer?). In 1806 aangeslagen voor drie haarsteden en
zeven personen.

76. Willem van Diejen. Met vijf kinderen. Door de armen ondersteund.
Verloren gegaan of bedorven waren in 1809 twee voeder hooi ƒ 14, twaalf
zakken aardappelen ƒ 24 en aan huisraad ƒ 10.
77. Toon Spaan. Gehuwd. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en een
persoon.
78. De gebroeders Christoffel( 1760,1820 landbouwer) en Gerrit van Lingen.
Beiden ongehuwd, met twee werkboden genaamd Elisabeth van de
Waater(1774) en Dirkje Nout. Beide broers in 1806-1809 aangeduid als
koopman in diverse artikelen. In 1806 aangeslagen voor drie haarsteden en
vier personen.
79. Barend Daniel Meijers. Met een kind en een werkbode. Inwonend waren
twee kinderen Joost en Grietje Schroot, de gehuwde Arien Verschoor met
drie kinderen en een werkbode genaamd Gerdina van Ooyen en de gehuwde
Willem Hakkert(1774, 1820 dagloner?) met een kind. In 1809-1809 was in
Deil een kleermaker B.D. Meyer en in 1807-1808 een winkelier Daniel
Meyer. In 1806 werd Arien Verschoor aangeslagen voor vier haarsteden en
vijf personen en een Willem Hakkert voor twee haarsteden en drie
personen.
80. Willem de Jongh(1757). Gehuwd, met zeven kinderen. In 1802-1809
genoemd als schoolmeester. In 1806 aangeslagen voor 3½ personen.
81. Sweer van Alphen. Gehuwd, Inwonend waren Huijbert van Alphen en een
werkbode genaamd Dirk Pelle. Leed in 1809 zware schade. Een vernielde
en weggespoelde schuur ƒ 100 en aan een zwaar beschadigd woonhuis ƒ 250.
Verloren gegaan of bedorven waren vijftien voeders hooi ƒ 105, vijf morgen
tarwe verdronken ƒ 250 en aan enig huisraad ƒ 25. Sweer was niet in staat
zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen. In 1806-1809
werd een winkelier H. van Alphen vermeld. In 1806 werd Sweer voor een
haarstede en vier personen aangeslagen.
82. Gerrit Kool. Gehuwd, met twee kinderen. Door de armen ondersteund. Leed
in 1809 forse schade. Gestorven een schaap waarde ƒ 3. Verloren gegaan of
bedorven waren een hoeveelheid hooi ƒ 5, zes zakken aardappelen ƒ 12 en
aan meubelen ƒ 3. Gerrit was niet in staat zelfde verloren gegane goederen
opnieuw aan te schaffen. In 1806 aangeslagen voor een haarstede en twee
personen.
83. Michiel Ronckert. Gehuwd, met vier kinderen. In 1806-1807 en 1809 werd
een metselaar Michiel Rauchan genoemd. In 1806 werd Mechiel Ronckert
aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
84. Johannus/Johannes van Diejen. Gehuwd, met een kind. Leed in 1809 forse
schade. Gestorven waren een schaap en twee geiten ƒ10. Drie geheel
vernielde en weggespoelde woonhuizen ƒ 550 en de schade aan een
boomgaard ƒ 150. Verloren gegaan of bedorven waren een voeder hooi ƒ 7,
vijftien zakken aardappelen, twee zakken appelen en een zak peren totaal ƒ
39. Was niet in staat zonder schadevergoeding zijn drie woonhuizen voor
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85.

86.

87.

88.

89.

90.
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zichzelf en zijn kinderen weer op te bouwen. In 1809 werd een metselaar
Johannes van Diejen en een slachter Johannes van Dieden in 1807-1808 en
vanaf 12 september 1809 Will van Dieden als slachter genoemd. De Johannes
in 1806 samen met W. van Offerden aangeslagen voor twee haarsteden en vijf
personen?
G. de Jong. Gehuwd, met zes kinderen. Door de armen ondersteund. In
1809 deed ene J. de Jongh aangifte; het is niet duidelijk of het hier om
hetzelfde gezin gaat. Schade aan een geheel vernield woonhuis ƒ 250 en
schade aan de bomen ƒ 6. Verloren gegaan of bedorven waren twee voeder
hooi ƒ 14, een kinnetje zuurkool ƒ 01:10:00, huisraad ƒ 5 en kleding
enzovoort ƒ 8. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis
weer op te bouwen. In 1806-1809 vermeld als slachter.
Abraham van Gellikum. Gehuwd, met drie werkboden genaamd Dirk van
Zandwijk(1784, dagloner), Gerrit van Kranenburg(1770?) en Neeltje van
Driel. In 1806 aangeslagen voor vier haarsteden en 3½ personen.
Willem Versyl/Verzijl. Gehuwd. Inwonend was de gehuwde Gerrit Jan
Barlo met twee kinderen. In 1809 was woonhuis geheel vernield schade
ƒ 325 en aan de boomgaard ƒ 100. Verloren gegaan of bedorven waren
twee zakken aardappelen, twee kinnetjes gedroogde appelen, 7½ spint
blauwe erwten, twee schepels haver, een schepel tarwemeel en een schepel
gerstemeel en een schepel gerst totaal ƒ 26 en aan enig huisraad ƒ10. Hij
was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen.
In 1806-1808 als tapper vermeld. In 1806 aangeslagen voor twee haarsteden
en vier personen.
Willem Dirk van Diejen. Gehuwd, met drie kinderen. Inwonend waren de
weduwnaar Willem van Diejen en de weduwe van Jas[per] van Kranenburg.
Ondersteund door de armen. Het woonhuis was in 1809 geheel vernield
schade ƒ 200. Verloren gegaan of bedorven waren een voeder hooi ƒ 7,
dertien zakken aardappelen en het spek van een geslacht varken ƒ 46 en aan
enig huisraad ƒ 10. Hij was niet in staat zonder schadevergoeding het
woonhuis weer op te bouwen. In 1806 werd een Willem Dirk en een
Willem beiden aangeslagen voor een haarstede en twee personen.
Maerten/Meerte van Diejen(1776?) In 1809 was het woonhuis geheel
vernield schade ƒ 200 en voor de geheel vernielde schuur ƒ 25. Verloren
gegaan of bedorven waren vier zakken aardappelen, een zij spek, twee
zakken appelen en 3½ kinnetje gedroogde appelen totale schade ƒ 30. Hij
was niet in staat zonder schadevergoeding het woonhuis weer op te bouwen.
In 1806 aangeslagen voor twee haarsteden en een persoon.
David van Waghem. Weduwnaar, met een kind en twee werkboden
genaamd Klasina van Velthoven en .... In 1809 leed hij zware schade.
Gestorven aan rundvee drie melkkoeien ƒ 240, drie vaarsen ƒ 150 en drie
pinken ƒ 60 totaal ƒ 450, aan paarden drie veulen dragende merries ƒ 600,
twee driejarige merries ƒ 340 en een eenjarig veulen ƒ 70 totaal ƒ 1.010 en

vijf schapen ƒ 40. Schade aan het geheel vernielde en weggespoelde
woonhuis ƒ 1.200, een vernielde schuur en twee bergen ƒ 350 en aan een
boomgaard ƒ 9. Verloren gegaan of bedorven waren een hoeveelheid hooi en
ongedorst koren ƒ 604, gedorst koren en aardappelen ƒ 145, "3½ morgen
verdronken tarwe ƒ 175 en enig huisraad ƒ 100. Hij was niet in staat zonder
schadevergoeding het woonhuis, schuur en bergen weer op te bouwen en
nieuw vee te kopen zonder zijn vaste goederen te bezwaren.
91. Willem Vos(1759). Ongehuwd. Inwonend was zijn ongehuwde zuster
Aartje Vos(1761). In 1806-1808 vermeld als dekker. In 1806 aangeslagen
voor twee haarsteden en twee personen.
92. Het rechtshuis van het Hoge Gerecht van Deil. Onbewoond.
93. Het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Deil.
In 1806 werd een Arie van Gangelen aangeslagen voor twee haarsteden en
vier personen. Deze Arie werd in de opgave van 1808 niet vermeld. Volgens
het patentregisters was hij in de periode 1806-1809 winkelier. Het
patentregister vermeldde verder voor 1808 de bakker en meelverkoper Jan
van Buuren en voor 1807 de klerk H. van Hemert.
Bronnen
Het archief van het ambtsbeshiur van de Tielerwaard (voorlopige) inv.nrs.
134,617a, 689 en 711 en het archief van de dorpspolder Deil 1676-1837
inv.nr. 2 (SAWB, locatie Geldermalsen).
Nieuws van de archieven
Het streekarchief Bommelerwaard heeft in het kader van de vervreemding de
bijlagen bij de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken en de notariële
en de oudrechterlijke archieven behorend tot haar werkgebied uit het Rijksarchief
te Arnhem in het kader van de vervreemding in eigendom verkregen. De archieven
zijn overgebracht naar het depot in Zaltbommel.
Het streekarchivariaat West-Betuwe heeft in hetzelfde kader ook een aantal
archieven teruggekregen. Voor wat betreft de locatie Geldermalsen zijn de
oudrechterlijke archieven van de baronie van Acquoy en het ambt van Beesd en
Rhenoy in eigendom verkregen. De bijlagen bij de burgerlijke stand, de notariële
archieven, de doop-, trouw- en begraafregisters en de oudrechterlijke archieven met
uitzondering van bovengenoemde twee archieven berusten nog in het Rijksarchief
te Arnhem. Voor wat betreft de locatie Neerijnen zijn geen archieven
overgenomen. Deze berusten alle nog in het Rijksarchief te Arnhem. Voor wat
betreft de locatie Asperen(gemeente Lingewaal) is een en ander nog niet voltooid.
De oudrechterlijke archieven en doop-, trouw- en begraafregisters van de steden
Asperen en Heukelum en de baronie Spijk en de bijlagen bij de burgerlijke stand
van de gemeenten Asperen, Heukelum en Spijk zijn uit het Algemeen Rijksarchief
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te 's-Gravenhage overgenomen en berusten nu in de archiefbewaarplaats te
Asperen. Medio januari 2000 worden de bijlagen bij de burgerlijke stand van de
gemeenten Vuren en Herwijnen, de notariële archieven standplaats Herwijnen, het
oudrechterlijk archief Herwijnen en de doop-, trouw- en begraafregisters van
Vuren en Herwijnen vanuit het Rijksarchief te Anhem overgebracht naar Asperen.
De doop-, trouw- en begraafregisters van Dalem - nu gemeente Gorinchemworden overgedragen aan het Gorinchemse stadsarchief. Het oudrechterlijk archief
van Dalem zal t.z.t. ook aan het Gorinchemse stadsarchief worden overgedragen.
In het tweede nummer van ons tijdschrift komend jaar zal aan de ontwikkelingen
meer aandacht worden besteed.
I.ijst van Ophemertse, Varikse en Zennewijnse dienstplichtigen anno 1811
R.H.C. van Maanen

In 1811 maakte de maire van Varik een lijst op van mannen die de leeftijd van 23
jaar hadden bereikt en onder de conscriptie van 1808 vielen.1 De Varikse maire
maakte deel uit van het kanton en arrondissement Tiel, Departement Boven IJssel.
Tot de maire van Varik behoorden de dorpen Varik, Ophemert en Zennewijnen, het
dorp Heesselt tot de maire Opijnen. Alle lotelingen waren geboren in het jaar 1788.
In de lijst staan gegevens als geboortedatum, beroep van henzelf en hun ouders, de
namen van hun ouders en een beschrijving van het uiterlijk van de loteling(als het
ware een foto). Voor genealogen dus een interessante bron. De loting vond plaats
op 22 maart op het Tielse stadhuis, waarbij de onderprefect, de maires uit het
kanton Tiel en de officier van recrutering aanwezig waren. Tussen haakjes staan de
geboortedatums vermeld. Tenzij anders vermeld, waren de lotelingen woonachtig
in dezelfde plaats als hun ouders.
Gebruikte afkortingen: v=voet(circa 30 cm), d=duim(l cm) en s=streep(l mm).
Isaac van Ballegoijen(l maart). Lengte 5v 5d 2s. Geen beroep. Ouders Arie van
Ballegoijen (winkelier) en Johanna Geertruy van Giessen, wonende te Varik. Hun
enige zoon. Hij was administrerend diaken.
Klaas Costers(15 september). Lengte 5v 4d 3s. Boerenwerker. Ouders Hendrik
Kusters (voerman) en..., wonende te Zennewijnen. Naam geschreven als Kusters,
Costers en Custers.
Henricus van Daal(20 oktober). Lengte 5v 4d 3s. Schoenmaker. Ouders Joannis
van Daal (kleermaker) en Anneke van Kessel, wonende te Varik. Gehuwd, met
een kind.
Cornelis van den Hurk(7 januari). Lengte 5v 4d 3s. Dagloner. Ouders Joh. van der
Hurk (dagloner) en Willemina Waarburg, wonende te Zennewijnen.
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Martinus Kleij(28 november). Lengte 5v 4d 3s. Militair. Woonplaats ? Ouders
Hendrik Kleij (werkman), wonende te Ophemert, moeder Antje Deijs(t). Op 27
april 1809 in gemeentelijke betrekking in dienst gekomen.
Hendrik Willem de Kok(17 oktober). Lengte 5v 4d 3s. Militair. Ouders Zweer de
Kok (arbeider) en Adriaantjen Loef, wonende te Varik.
Willem van der Lee(16 februari). Lengte 5v 2d 2s. Boerenwerker. Woonplaats
Ophemert. Ouders Willem van der Lee (voerman) en Helena Huygen, wonende te
Zennewijnen.
Hendrik van Lienden(3 april). Lengte 5v 2d 2s. Was in dienst bij zijn ouders.
Ouders Nelis van Lienden (voerman) en Gerritje Hol, wonende te Zennewijnen.
Jacobus van der Lienden(21 januari). Lengte 5v ld 2s. Arbeider. Ouders Evert
Wilhelm van der Lienden (†, kleermaker) en Geertruy van Beemen, wonende te
Varik. Als bijzonderheid was vermeld 'behoeftige omstandigheden'.
Ege van Londen(18 juni). Lengte 5v 8d 2s. Arbeider. Ouders Peter van Londen
(arbeider) en Fijke de Bie, wonende te Varik. Enige zoon waarvan de ouders niet
in staat waren in de voorziening van hun behoeften te voorzien.
Arie van Riemsdijk(31 augustus). Lengte 5v 3d 3s. Arbeider. Ouders Hendrik van
Riemsdijk (arbeider) en Elizabeth Vermeulen, wonende te Varik. Enige zoon, de
vader was circa 82 jaar oud.
Josephus Rijnders(15 oktober). Lengte 5v 5d 3s. Arbeider. Ouders Henricus
Rijnders (†, klompenmaker) en Johanna Rijkebus, wonende te Varik. De weduwe
werd door haar zoon in haar behoeftige omstandigheden ondersteund.
Reijer van Sas(16 april). Lengte 5v 9d. Boerenwerker. Ouders Albert van Sas
(boerenwerker) en Metje Boestert (†), wonende te Ophemert. Zijn vader was 66
jaar oud. Was zijn enige nog ongehuwde en inwonende zoon, die zijn vader en een
ongelukkige dochter 'niet weinig' ondersteunde. Bij het wegvallen van deze steun
zou de laatste in armoede geraken.
Sijmen van Toor. (Geboren 22 oktober). Lengte 5v 5d 3s. Huiswerker. Ouders
Aart van Toor(schoenmaker) en Maria van Markenhof, wonende te Ophemert.
Door 'eene bezetting op de borst tot zwaarder arbeid ongeschikt'.
Klaas van Versendaal(27 januari). Inmiddels overleden. Ouders Gobel van
Versendaal en Geertruij van Eeuwijk.
Hendrik Spaant 11 september). Overleden. Ouders Hendrik Spaan en Hendrika van
Driel.
Leendert de Jong(8 maart). Overleden. Ouders Bart de Jong en Willemijntje van
Agterberg.
Gerrit Vermeulen(5 september). Overleden. Ouders Goosse Jan Vermeulen en
Jannetje Alida van Grootvelt.
Ludgerus Coster(18 augustus). Onbekend. Ouders Joannis Coster en Everdina
Hering.
Henricus Verhagen(27 mei). Onbekend. Ouders Antony Verhagen en Geertrudis
van Veggel.
23

Kinderlijkje gevonden te Hellouw in 1842
R.H.C. van Maanen

In negentiende eeuwse gemeentearchieven kan je ook droevige berichten
tegenkomen. Zo is het heel gewoon om bij gemeenten die aan de rivieren liggen,
correspondentie terug te vinden over mensen die overboord zijn geslagen van
voorbijgaande schepen, of zelfmoord hebben gepleegd of door een andere oorzaak
in het water zijn terechtgekomen en vervolgens zijn verdronken. Iets anders ligt het
bij een brief van de Geldermalsense kantonrechter A. van Dieden op 10 februari
1842 vanuit Tuil naar de burgemeester van Est en Opijnen gestuurd. Wat schreef de
kantonrechter namelijk?
Hij had te horen gekregen van de Tielse officier van justitie dat op 4 februari op de
Rijswaard onder Hellouw een jong geboren verdronken kind was aangespoeld. Het
kind was gewikkeld in doeken in een kartonnen omslag en gekleed in een fijn
hemdje met kantjes aan de mouwen en een fijn mutsje met een kantje.
Blijkbaar vermoedde men boosheid in het spel want aan de Estse burgemeester
werd gevraagd nauwkeurig mogelijk na te gaan of binnen zijn gemeente éen of
andere verdachte is zwanger geweest te zijn, en waar van de bevalling onbekend is
of verheelt'. Een antwoord heb ik niet aangetroffen, dus wat er zich precies heeft
afgespeeld, is nu niet meer na te gaan.
Lijst met de dertig hoogst aangeslagenen in de belastingen tijdens het
Franse bestuur over Gelderland
Door mw. H.M. Abel-Nederpeld werd de volgende lijst voor publicatie aangereikt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Smeth(Th.)de
Lynden (F.-G.) Van
Spaen(J.-F.-W.)Van
Neukirchen-Gent-Nyvenheim (E.-J.) Van
Aylva (H.-W.) Baron van
Bouwer van Markel (A.-H.)
Pallandt (A.-W.-C.) Van
Nispen (C.-H.) Van
Heeckeren (W.-H.-A.-C.) Van
Heyden (W.-J.) Van der
Heeckeren tot de Cloese (Z.) Van
Zuylen van Nyeveld (G.-W.)
Pabst (J.-M.)

Arnhem
Hemmene
Velp
Eckenwiel
Nerynen
Joppe
Keppelbinnen
Zevenaar
Wageningen
Steenderen
Lochem
Dorth
Angerlo

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schimmelpenninck (V.D.W.A.)
Op-Gelder (E.)
Heeckeren (E.-F.) Van
Westervelt (A.-P.) Van
Hellenberg (G.-D.)
Westervelt (H.) Van
Hellenberg (G.-D.)
Ommeren (J.-J.) Van
Heyden(J.-A.)Van der
Eek tot Nergena (J.) Van
Crynen (A.)
Bentinck-William
Vroch tot Verwolde (A.-P.-R.) Van der
Westherholt (F.-W.-B.) Van
Rappard (Adolph)
Dibbets (G.-J-.)
Versteeg (J.)

Voorst
Zphen
Hummelo
Ermello
Zutphen
Harderwyk
Tiel
Driel
Steenderen
Bennecum
Lent
Arnhem
Verwolde
Vorden
Zevenaar
Arnhem
Deyl

Bron
Bataafs-Franse archieven inv.nr. 5813 (Rijksarchief Gelderland).
Vraag en aanbod. Aart Johan Verstolk
In een recent door mij gepubliceerd artikel heb ik aandacht besteed aan de uit
Rotterdam afkomstige koopman Aart Johan Verstolk, heer van Zoelen, die op 25
november 1786 overleed.1 Ik ben op zoek naar een eventueel opgemaakt testament
c.q. boedelscheiding waarin hopelijk ook de Zoelense katoendrukkerij aan de orde
komt.
1.
"De katoendrukkerij te Zoelen 1779/1780-1787" in: Tijdschrift van de
historische vereniging Pasqualini te Buren, 1999, nr. 3, p. 10-25.
R.H.C. van Mannen, Schaepmanstraat 15,4191 HL Geldermalsen.
Een glas in het huis van Van Arkel te Ammerzoden in de 16e eeuw
R.H.C. van Maanen

Oud-rechterlijke archieven kunnen de meest onverwachte gegevens opleveren.
Veelal zal men geneigd zijn te denken aan vonnissen, boedelscheidingen en
transporten van onroerende goederen. Ook getuigenverklaringen kunnen we
aantreffen, bijvoorbeeld de volgende uit 1561.
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"Mr. Jan Geritsz pbr. Kent by syn priesterscap dat hy eertyts gehoert heeft dat heer
Jacop vand[e]r Poel z[aliger] In syn leven een glas gesconcken heeft Gerit van
Arkel in zyn huys tot Ammerzoijen".
Bron
Oudrechterlijk archief stad Heukelum inv.nr. 56 (SAWB, locatie Asperen).
Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
J.D. Wagner

Tussen 1897 en 1920 verscheen het genealogische tijdschrift De Wapenheraut.
Diverse hierin verschenen artikelen hebben betrekking op ons werkgebied.
Eén daarvan, betrekking hebbende op Tuilse schepenen uit de 14e-15 eeuw is
ongewijzigd in ons tijdschrift overgenomen, om zo én een indruk te geven van
de rijkdom van de De Wapenheraut én omdat uit deze periode relatief weinig
archiefstukken zijn overgebleven. De toenmalige spelling en woordgebruik is
ongewijzigd overgenomen.
"De Heer Jhr.Mr. A. van Sasse van IJsselt kocht in 1906 bij F. Muller en Cie een
belangrijk handschrift van Buchel. ZhoogWelgeb. Was zoo voorkomend het mij ter
inzage te sturen; ik ontleen er aan deze lijst van schepenen, die opgemaakt werd uit
"Extract-register van brieven der goederen van parochiekerk van Nederynen".
Door mij zijn de schepenen van 1336,1337,1338,1344 en 1345 (uit de Fremery's
Cartularium van Marienweerd) bijgevoegd.
1336
1337
1338
1341
1341
1344
1345
1350
1350
1366
1381
1382
1383
1388
1389
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Johannes Cans. Et Leonius de Tuel.
Fredericus Slim et Johannes de Henwenninghen.
Ghiselbertus Holle et Hermannus filius Rudolphi.
Gerardus Holle et Hermannus de Domo Lapides.
Gerardus Holle et Johannes Pauwe.
Gherardus Friso filius Philippe et Mathuis filius Rodolpho.
Wilhelmus Ridder et Mathias Rodolphi.
Peregrinus de Wadenoy.
Hermannus de Domo Lapidea et Johannes Ryke.
Bruystinus de Herwijnen et Wilhelmus Hac Hermanni.
Wilhelmus Hruyn et Amoldus de Dryel.
Wilhemus Ridder de Est et Amoldus de Dryel.
Wilhelmus Koc et Wilhelmus Ridder de Est
Wilhelmus Koc et Wilhelmus Hack Marcely.
Fredericus Koc et Wilhlmus Marcely.

1390
1395
1395
1398
1403
1404
1401408
1410
1420
1422
1422
1424
1426
1427
1429
1432
1435
1436
1440
1444
1445
1446
1448
1450
1452
1455
1455
1455
1456
1457
1458
1459
1459
1465
1468
1468
1468
1471
1471
1472
1476
1481

Hubertus Scoec.
Geryt Holl van Nederynen et Geryt Holl van Opynen.
Marcelis Willem Hackenzoon.
Idem.
Otte van Haeften Ottensz. et Gysbert van Est.
Idem.
Dirc die Koc.
Gysbert de Cock et Gysbert van Est.
Gheryt van Beesde heren Geritszn van Beesde en Wouter Hacke.
Gosuin van Vaudrick en Henric Daelvoet Jansz.
Gysbert van Est en Wouter Hack.
Gysbert de Cock en Wouter Hack.
Goeswyn Hackert.
Wouter Hacke en Alaert van Hoye.
Bartholomeus Pieck en Henric Daelvoet Jansz.
Aernt die Koc van Opynen en Wouter Hacke.
Gysbert die Koc van Opynen en Wouter Hacke.
Wouter Hack en Herman Hack.
Johannis de Houweningen et Hermannus de Domo Lapidea.
Henric Dalevoet Janssoon en Gerit Scoeck.
Aernt doe Koc van Opynen en Ot Pauwe.
Goessen van Vauderic en Willem van Heze.
Bartholemeus Pieck en Evert Pauwe.
Willem die Kocke van Nederynen en Gerit Scoecke.
Willem die Kocke en Willem van Beest
Gysbert die Koc en Aernt van Tuel.
Gysbert die Kocke van Nederynen en Aernt Foye Aerntsz.
Gysbert de Kock van Nederynen en Willem van Beest
Bartholemeus Pyeck en Gerit Scoeck.
Gysbert die Kock van Nederynen Gysbertszn en Aernt Foye Aerntsz.
Walraven van Asperen en van Vuern en Willem van Beest.
Aernt de Kock van Opynen.
Ot van Hoekelem.
Gerit Scoecke en Herman Janssoin(van Bochoven).
Willem die Kock.
Alaert van Haeften.
Zweder van Weerdenburch.
Henrik van Tuel en Rutger van Tuel.
Jan van Schonauwe en Aernt Pyecke.
Willem van Tuel en Hendrik van Tuel.
Walraven van Haeften ridder en Jan van Schonauwen.
Johan van Vaurick en Heynric van Tuyl.
Willem die Koc en Henric van Tuyl.
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1482 Henrick Scoeck en Claes Pauwe."
Bron
De Wapenheraut, jaargang 1912-1913, p. 70-72.
Magistraat van Heukelum 1560-1565
R.H.C. van Maanen

In Ons Voorgeslacht, nr. 496, september 1998 p. 481-493, publiceerde ik een lijst
van de Heukelumse magistraat tussen 1617-1722(1811) Deze bijdrage is dan ook
als een aanvulling hierop te beschouwen. De magistraat werd steeds in januari
"verzet".
Dijkgraaf
Schout
Secretaris
Burgemeesters
Schepenen

Henrick van Asperen( 1561).
Henrick van Asperen( 1561-1562).
Henrick Jansz Muyll( 1560-1562).
Ghovert Thonisz Breem(1561), Herman Zegersz(1561).
Simon Aertsz( 1562-1564), Adriaen Andriesz( 1560,1565),
Ghovert Thonisz Breem(1561-1562), Jan Tonisz Breem(15631565), Jacop Claess, (1560-1561,1563-1564), Frans
Corstensz(1561-1562), Claes Damensz( 1560-1562), Jan
Corstensz de Groot(1564), Jan Hermansz(1564-1565), Jan
Thonis Huygenss( 1561-1562,1565), Claes Diricxsz
Pijeck(1561-1562,1564), Lenaerdt Splintersz( 1560,1562), Jan
Gheritsz Spronck( 1560-1561,1563-1565), Henrick Jansz
Valck(1560-1561,1563-1564), Zander Aertsz Voss(1560-1561),
Herman Zegersz(1564).
Kerkmeesters
Claes Damensz( 1560-1561), Jan Gherritsz Spronck(1565),
Henrick Jansz Valck( 1560-1561,1565).
Gasthuismeesters Govert Thonisz Breem( 1561-1562), Jan Tonis
Huijgensz(1565), Jan Gheritsz Spronck( 1561-1562),
Herman Zegersz(1565).
Heemraden
Binnen de tiendwech Jan Thonisz Breem(1561), Henrick Jansz Valck(1561)
Loeuven
Zander Voss(1561), Herman Zegersz, Herman(1561.
Brouck
Aert Zandersz Voss(1561).
Zooslaghen
Govert Thonisz Breem(1561), Jacop Claesz(1561).
Coirenweet
Adriaen Andriess(1561), Sander Claess(1561).
Bron
Oudrechterlijk archief stad Heukelum inv.nr. 56(SWAB, locatie Asperen).
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