
Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Een familie Van Beverweerdt alias Van Werckhovenalias Van Malsen(?). Een zoektocht in de archievennaar smeden en een rentmeester CasperA. van Burik* Inleiding In het begin van de zeventiende eeuw duikt inde stad Utrecht en daarbuiten een aantal perso-nen op met de naam Van Beverweerdt. GijsbertDircksz van Beverweerdt was smid in Wijk bijDuurstede. Waarschijnlijk in Culemborg weerdts als &quot;kapstok&quot; fungeren om de genealo-gische praktijk aan &quot;op te hangen&quot;. Toegespitstop de zeventiende-eeuwse situatie in hetKromme-Rijngebied en de stad Utrecht geef ik&quot;een kijkje in de keuken&quot; van de genealoog.Na enige basisinformatie over naamgeving be-spreek ik een aantal archiefbronnen en schets-matig hun sociale- en economische achter-grond. De praktijk van alledag en enkele tipskomen aan de orde in de paragraaf &quot;Het onder-zoek&quot;, waarna een en ander toegepast wordtbij de beschrijving van de genealogische pro-blemen die het onderzoek naar de Van Bever-weerdts met

zich meebracht. Aan het eind vanhet artikel volgen enkele overwegingen bij hetpubliceren van onderzoeksresultaten gevolgddoor een genealogie Van Beverweerdt. Dat wilzeggen een opstelling van de familie conformde regels voor genealogische publicaties. Ditalles met het doel de lezer enigszins wegwijste maken in de mogelijkheden voor eigen ge-nealogisch onderzoek in het Kromme-Rijnge-bied. Naamgenoten Dat Gijsbert-, Elias- en Jan van Beverweerdtaan elkaar verwant waren stond bij voorbaatbeslist nog niet vast. Op het eerste gezicht le-ken zij weinig met elkaar van doen te hebbenbehalve dat zij allen een vader hadden dieDirck heette en kennelijk uit Beverweerd af-komstig waren. Dat was althans in de zeven-tiende eeuw een veelvoorkomend verschijnsel.Wanneer iemand zich ergens vestigde kreeg hijveelal de naam van de herkomstplaats als ach-ternaam, of beter gezegd: iemand werd met dienaam door anderen zo aangeduid. In hetUtrechtse gingen tot in de zeventiende eeuwveel mensen zonder achternaam door het le-ven. Naast de voornaam gebruikte

men een pa-troniem, de voornaam van de vader met daar- &quot;De sniit&quot; door Jan Luiken (uit: Het menselyk Bedrijf,Haarlem. 1987, nr. 28) woonde Elias Dircksz van Beverweerdt en JanDircksz van Beverweerdt was smid in Utrechtin 't Wijstraat. De laatste had zelfs een bijnanaamgenoot die hetzelfde beroep in dezelfdebuurt uitoefende. Deze Van Beverweerdts wek-ten reeds jaren geleden mijn genealogische be-langstelling: zijn zij in enig familieverband teplaatsen? In dit artikel zal ik proberen deze vraag te be-antwoorden. Daarnaast zullen de Van Bever- Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002)





















Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 smid Achter 't Wijstraat en Jan Dircksz dejongste borenmaker in 't Wijstraat bleken sa-men voor de momboirkamer te verschijnen enwel met de vermelding &quot;broeders&quot;^&quot;. Dat JanDircksz de jongste identiek moest zijn aan JanDircksz van Beverweerdt kon niet missen ge-zien het feit dat zijn beroep reeds in 1617 werdvermeld. De twee broers werden in 1626 als &quot;oudtoo-men van svaders sijde&quot; benoemd tot voogdenover het onmondige kind-' van zaliger GijsbertComelisz van Werckhoven, in leven hoefsmidbij de Catharijnepoort, en van Geurtgen Claes.Een jaar later riepen de heren van de mom-boirkamer ook eene Sander Jacobsz, zijndeoom van vaderszijde, op om voor hen te ver-schijnen. Welk verband zou er bestaan tussenSander Jacobsz en de broers Jan Dircksz dieallen kennelijk verwant waren aan GijsbertComelisz van Werckhoven? Het spoor vanClaes Huybertsz de Roy die in 1658 namenszijn vrouw optrad als erfgenaam van JanDircksz van Beverweerdt bleek naar een ge-deeltelijk antwoord op deze

vraag te leiden.Claes, zoon van Huijbert Jansz de Roy en af-komstig uit Vleuten huwde&quot; in mei 1639 metAeltgen Comelis, de weduwe van AbrahamComelisz Blom. Het huwelijk tussen AeltgenCornelis en Abraham Comelisz Blom vond injuni 1634 plaats waarbij Aeltgen weer als we-duwe vermeld werd en wel van de eerder ge-noemde Sander Jacobsz! Het huwelijk in juni1626 tussen Sander Jacobsz en Aeltgen Come-lis bracht duidelijkheid. Aeltgen woonde inWerkhoven en werd met dubbele patroniemeningeschreven: Aeltgen Comelis Ghijsbertszdr.Zij moest een zuster zijn van Gijsbert Come-lisz van Werckhoven en was beslist identiekmet de nicht van Jan Dircksz van Beverweerdtdie reeds een tafel uit diens nalatenschap hadontvangen (zie hierboven). Oom alias Van WerckhovenGijsbert Comelisz van Werckhoven huwde injuni 1619 als Ghijsbert Comelis GhijsbertOomszn wonende te Werkhoven met GeurtgenClaes, weduwe van Peter Joostensz van Erp.Zouden Gijsbert's dubbele patroniem en zijnachternaam Oom in combinatie met de vermel-ding oudoomen van

vaderszijde van de broersJan Dircksz nog nieuwe gezichtspunten ople- veren? In 1601 doet het hof van Utrecht uit-spraak over een eigendomskwestie van 8 hontland te Werkhoven en 1 morgen te Odijk tus-sen Cornelis Gijsbertsz Oom te Werkhoven als&quot;nazaat&quot; (opvolger) van Johan Thonisz en boe-delhouder van zijn zaliger huisvrouw enerzijdsen Henrick Jansz en Adriaen Adriaensz ge-huwd met Anna Jans, kinderen van Jan Tho-nisz en Belichgen-', hun ouders, anderzijds^*.Cornelis Gijsbertsz Oom was kennelijk we-duwnaar van Belichgen die op haar beurt reedsweduwe was van Jan Thonisz. Als AeltgenComelis een nicht was van Jan Dircksz (dejongste) van Beverweerdt en de broers JanDircksz waren oudoomen van het kind vanGijsbert Comelis Gijsbert Oomszn dan wasBelichgen mogelijk een zuster van de JanDircksz-en de moeder van Aeltgen en GijsbertComelisz van Werckhoven (Oom). Hier tegenspreekt dat noch het kind van Gijsbert Come-lisz van Werckhoven noch de in 1601 genoem-de Henrick Jansz en Anna Jans of hun verwan-ten in 1651/1658

als erfgenamen van JanDircksz van Beverweerdt optreden, uiteraardtenzij zij allen toen reeds overleden waren.Aeltgen en Gijsbert kunnen natuurlijk uit eeneerder of later huwelijk van Comelis Gijs-bertsz Oom geboren zijn. Hoe dan ook, ditspoor liep dood want over de familie Oom teWerkhoven waren verder helaas geen gegevensbekend die helderheid konden verschaffen. Claes Huybertsz de Roy, Aeltgen's echtgenootwas nu als erfgenaam van Jan Dircksz van Be-verweerdt te plaatsen. Resteert ons nog eenverklaring te vinden waarom Jan Reael, Lam-bert Henricksz van Reeckum, Isaack Antho-nisz en Splinter Aertsz van Rossum in de jaren1651/1658 als erfgenamen optraden.Jan Reael trouwde in mei 1643 met MariaCornelis van Amerongen. Beiden waren af-komstig van Culemborg. Van Lambert Hen-ricksz van Reeckum is niets naders gevonden,maar zijn achternaam duidt ook op een her-komst uit de Betuwe&quot;. Isaack Anthonisz komtook voor met de achtemaam Van den Nijen-dijck. Hij huwde in oktober 1650 met Swaent-gen Gerrits Vermeulen. In 1665 na het

overlij-den van zijn vrouw benoemde hij Jan Reael totvoogd over zijn kinderen^^ Wellicht zijn JanReael en Lambert Henricksz van Reeckum Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 11



Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 verwant aan Elias Dircksz van Beverweerdt ofaan Maria Dircks van Beverweerdt van wie deinogelijke echtgenoot ook in Culemborgwoonde. Om die mogelijke Betuwse betrek-kingen en de verwantschap tussen Isaack An-thonisz en de Van Beverweerdts te achterhalenis nader onderzoek geboden. Gerrit Dircksz van Malsen smid te Werk-hoven Splinter Aertsz van Rossum compareerde in1651 als vierde nog te verklaren erfgenaamvan Jan Dircksz van Beverweerdt. SplinterAertsz van Rossum was kleermaker te Utrechten woonde in 't Wijstraat. Van hem viel weleen verband met Van Beverweerdt aan te to-nen. Hij huwde in eerste echt met MarigenComelis van Beverweerdt! Waarmee een nieu-we Van Beverweerdt ten tonele verschijnt. Ma-rigen speelt een cruciale rol in het genealogi-sche probleem dat hieronder uiteengezet zalworden. Tussen haar en de Dirckskinderen VanBeverweerdt moest een verband bestaan. Dehamvraag was evenwel hoe steekt de relatie inelkaar? Al vroeg tijdens het onderzoek kwam het

ver-moeden op dat in het gezin Dirckskinderenvan Beverweerdt mogelijk een zesde persoonthuishoorde en wel Gerrit Dircksz van Malsensmid in Werkhoven. Evenals de Van Bever-weerdts duikt Gerrit Dircksz van Malsen op inhet begin van de zeventiende eeuw. Hij had niet alleen hetzelfde patroniem en beroep maarSplinter Aertsz van Rossum en Marigen Cor-nelis van Beverweerdt benoemden GerritDircksz van Malsen ook tot voogd over hunkinderen. Gerrit kon in tegenstelling tot zijnbroers in zijn geboortedorp zijn blijven wonenen daar het &quot;familieberoep&quot; uitgeoefend heb-ben. Dat hij in de bronnen nooit met de achter-naam Van Beverweerdt of Van Werckhovenwordt aangeduid zou daarmee verklaard zijn.De naam Van Malsen zou dan op een eerdereherkomst van de Van Beverweerdts/Van Werck-hovens kunnen duiden, was de redenering.Marigen Cornelis van Beverweerdt ontvingeen kindsdeel uit de nalatenschap van GerritDircksz van Malsen en en diens vrouw Mar-richgen Comelis van Schonevelt. Het echtpaarvan Malsen-van

Schonevelt had onder andereeen dochter Gerrichgen Gerrits van Malsen diein twee testamenten haar zuster Marigen Cor-nelis van Beverweerdt tot erfgename benoem-de. Door deze vondsten spitste het probleemzich toe op de vraag of Marigen Cornelis vanBeverweerdt een dochter is van Gerrit Dirckszvan Malsen en Marrichgen Everts van Schone-veldt. Het afwijkende patroniem van Marigenbehoeft geen bezwaar te zijn als we met eenbijzondere vorm van vernoeming te makenhebben. Als Marigen een dochter is van GerritDircksz van Malsen dan moet Gerrit welhaasteen broer zijn van Jan Dircksz van Bever-weerdt en de zijnen. Gezicht op het dorp Werkhoven rond 1750 (tekening van Paul van Liender naar J. de Beijer; origineel in Brussel, Konink-Hjke Musea voor Schone Kunsten, Collectie de Grez) Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 12



Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Er ican ook iets anders aan de hand zijn. Hoe-wel Marigen Comelis van Beverweerdt eenaandeel in de nalatenschap van Malsen-vanSchoneveldt ontving kan zij slechts een doch-ter van Marrichgen Everts van Schoneveldtzijn geweest. Gezien het patroniem van Mari-gen Cornelis van Beverweerdt kan haar moe-der in eerste echt gehuwd geweest zijn met eenCornelis en zeer waarschijnlijk was die Corne-lis dan een Dirckszoon van Beverweerdt. Dezehypothetische Cornelis Dircksz van Bever-weerdt zou dan thuishoren in het gezin Dircks-kinderen van Beverweerdt in plaats van GerritDircksz van Malsen. Na het overlijden vanCornelis Dircksz van Beverweerdt hadden devoogden over zijn dochter Marigen kennelijkhaar erfdeel zodanig verzekerd dat zij mee-deelde in de nalatenschap Van Malsen-VanSchoneveldt. Bij deze voorstelling van zakenwas Gerrit Dircksz van Malsen de stiefvadervan Marigen Cornelis van Beverweerdt. Overwegingen Laten we de inventaris eens opmaken van debetrokken vondsten met de overwegingen diedaarbij

gemaakt kunnen worden: 1.  Marigen van Beverweerdt deelt als kind vol-ledig mee in de nalatenschap van het echt-paar Van Malsen-Van Schoneveldt, maar inhet geval dat zij slechts een dochter is vanMarrichgen Everts van Schoneveldt is daterfdeel ook te verklaren. 2.  Het echtpaar Splinter van Rossum en Mari-gen van Beverweerdt benoemt GerritDircksz van Malsen tot voogd over hun kin-deren. Gerrit wordt daarbij echter niet de va-der van Marigen genoemd. 3.  Gerrichgen Gerrits van Malsen noemt intwee testamenten Marigen haar zuster. Deeerste keer heet haar zuster &quot;MerrichgenGerrits&quot;(!) en de andere keer &quot;MaechjenDircks van Beverweerdt&quot; (zie afbeelding).De eerste benaming duidt op het vaderschapvan Gerrit Dircksz van Malsen. De tweedebenaming kan het gevolg zijn van onwe-tendheid of een verschrijving van de notaris.Dat het in de testamenten steeds om Mari-gen Cornelis van Beverweerdt gaat kan nietmissen want het gezin Van Malsen-VanSchoneveldt is uit andere akten volledig be-kend. 4. Slechts Marigen Comelis van

Beverweerdt,vertegenwoordigd door haar echtgenootSplinter Aertsz van Rossum, is erfgenaamvan Jan Dircksz van Beverweerdt. Waaromkomen de andere kinderen van GerritDircksz van Malsen en Marigen Everts vanSchoneveldt niet als Jan's erfgenamen voor?Een verklaring kan zijn dat die kinderenSplinter Aertsz van Rossum hadden ge-machtigd orn als zodanig op te treden. Jan Vermeulen In januari 1656 benoemde Gerrit Dircksz vanMalsen wegens zijn ouderdom tot medevoogdover de kinderen van Marigen van Bever-weerdt en Splinter van Rossum twee van zijnzonen, Jan Reael en eene Jan Vermeulen. JanVermeulen verschijnt na het overlijden vanSplinter Aertsz van Rossum (samen met JanReael) in januari en febmari 1656 inderdaadvoor de momboirkamer om de belangen vande minderjarige kinderen van het echtpaar vanRossum-Van Beverweerdt te behartigen. Het isjammer dat Jannen Vermeulen door hun velenaamvarianten (Vermolen, van der Molen, vander Meulen) zo veelvuldig in de archievenvoorkomen waardoor het moeilijk is de juisteJan te identificeren.

De Jan Vermeulen, die inmei 1662 als weduwnaar van Catharina Corne-lis van Odijck en wonend te Utrecht, in het hu-welijk trad met Geertruyt Anthonis Verhoef,wonend in Bunnik, komt nog het meest in aan-merking. Deze Jan Vermeulen bleek in mei1653 onder de naam Jan Aelbertsz van Covels-waey-' getrouwd te zijn met Trijntje Comelisvan Odijck. Trijntje Comelis was een dochtervan de &quot;cremer&quot; Cornelis Jochumsz (vanOdijck) waarmee we weer op &quot;bekend terrein&quot;komen want Splinter en Marrichgen benoem-den naast Gerrit Dircksz van Malsen ook Cor-nelis Jochumsz tot voogd over hun kinderen.Comelis Jochumsz was kennelijk een &quot;neve&quot;van het echtpaar Van Rossum-Van Bever-weerdt. De rol van Jan Vermeulen mag dan min ofmeer verklaard zijn, veel wijzer voor de beant-woording van de vraag of Marigen Comelisvan Beverweerdt een dochter was van GerritDircksz van Malsen, zijn we niet geworden.De aanwijzingen over het vaderschap van Ma-rigen Comelis van Beverweerdt zijn te dubbel- Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 13







Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 naar de onderhavige familie Van Beverweerdtis duidelijk nog niet voltooid gezien de &quot;losseeindjes&quot; waarmee enkele paragrafen afgeslotenmoesten worden. Ik houd mij dan ook aanbe-volen voor suggesties van de lezers. Een&quot;voortijdige&quot; publicatie dient in ieder gevalaanknopingspunten te bevatten waarop mede-genealogen kunnen inhaken.De leidraad voor publicaties zou kunnen zijndat de wijze waarop gepubliceerd wordt moetaansluiten bij het geboekte resultaat. Een gene-alogie in boekvorm leent zich veel moeilijkervoor aanvullingen en correcties dan een publi-catie in een genealogisch blad. En publicerenop een internetsite is uiteraard het toppunt vanflexibiliteit waarmee de genealoog eindelijkhet &quot;noodlot&quot; niet meer hoeft te tarten omdatde mooiste vondsten, zo leert de ervaring, vaakworden gedaan nadat de publicatie gereed is.De onderstaande genealogie Van Beverweerdtzal ongetwijfeld in de loop der jaren ook nogaangevuld en misschien verbeterd kunnen wor-den. Niettemin

hoop ik met de genealogie ende beschrijving van het onderzoek de lezer&quot;een kijkje in de keuken&quot; van de genealoog tehebben gegeven. Dat is immers het uitgangs-punt van dit artikel geweest. De genealogie I. Dirck Cornelisz, smid te Werkhoven, moge-lijk rentmeester van de heer Van Gent, tr.(l)Maria Jan Jeliszdr, tr.(2) Maria Dircksdr.20 sept. 1568: Dirck Cornelisz smid te Werk-hoven betaalt 2 philipsgulden van zijn hofstede&quot;daer hij op woent&quot; erfpachtgoed van Bever-weerd. Idem betaalt jaarlijks 16 gulden pachtvoor 2 morgen land&quot;. 15-1-1577: Gelis Janss en Deliana Jansdr, zijnzuster en Dirck Corneliss smit tot Werckhovenen Maria Jan Jeliss, &quot;daer hij op dese tijt&quot;(blijkende geboorte bij heeft), transporterenSebastiaen van Zijl en Anna van Hollandt ech-telieden het vierde deel van vijf morgen landte Wijk bij Duurstede (SAKRUH, StadsgerechtWbD, inv.nr. 45, fol.i5vso/16).9 april 1579: Dirck Cornelisz &quot;smit&quot; schepente Werkhoven (HUA, Bewaarde Archieven II,inv.nr. 737). 19 okt. 1594: Dirck Cornelisz smit

MariaDircksdr zijn huisvrouw, Willem Cornelisz ge-huwd met Deliana Jansdr, Cornelis Dircksz ge- het Huis Beverweerd, maar Dirck Corneliszwerd expliciet &quot;smit&quot; genoemd. Een perceelland waarvan hij in 1600 eigenaar en gebruikerwas, was bovendien in 1685 in eigendom vande weduwe van Jan van Malsen&quot;. Reeds in1568 betaalde Dirck Cornelisz &quot;smith&quot; voorzijn hofstede 2 philipsguldens erfpacht aanprins Willem van Oranje die Beverweerd na-mens zijn zoon Philips Willem in bezit had. In1579 was Dirck Cornelisz &quot;smith&quot; schepen vanWerkhoven. Hij huwde kennelijk tweemaal:Maria Jan Jeliszdr en Maria Dircksdr. DirckCornelisz kon wel eens de juiste kandidaatzijn. Helaas zijn van hem geen kinderen be-kend. Een zoon Elias Dircksz zou evenwelgoed tot de mogelijkheden kunnen behoren ge-let op het tweede patroniem van zijn eerstevrouw en ook uit beide huwelijken een zoonJan Dircksz (de oudste en de jongste) is nietonmogelijk. Verder ontbreken de aanwijzingenzodat ook via dit spoor geen conclusie over

hetvaderschap van de Dirckskinderen getrokkenkan worden. Dat neemt niet weg dat het gege-ven van de rentmeester misschien wel aansluitop Dirck Cornelisz. Als we het beeld van derentmeester die vanuit het landhuis van zijnmeester een groot landgoed bestiert loslatendan kan Dirck Cornelisz (nog onbekende) goe-deren van Willem van Gent hebben beheerd.En om de Van Malsens nogmaals op te voeren:waarom zou de herkomst van Dirck Corneliszniet in (Gelder)Malsen kunnen liggen? ... Publiceren Wanneer te publiceren en hoe te publiceren?Dat zijn vragen waarvoor iedere genealoogkomt te staan. Hoewel eerder ter sprake kwamdat door de vele bronnen onderzoek bijna le-venslang kan duren bereikt iedere genealoogeen moment dat hij zijn resultaten openbaarwil maken. Ook al is het onderzoek niet vol-tooid en voldoet het niet aan van tevoren ge-koesterde verwachtingen. Het onderzoek kanin een impasse komen te verkeren omdat demeest voor de hand liggende bronnen geen re-sultaat opleverden. Suggesties en vondsten vanlezers kunnen na

publicatie nieuwe impulsenaan het onderzoek geven. Indien de publicatienog niet voldragen is kunnen de resultaten vanhet vervolgonderzoek als aanvulling of correc-tie gepubliceerd worden. Ook het onderzoek Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 16












