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Een notariële verklaring uit Oudewater als genealogie. 

door C. Hamoen 

Iedereen die genealogisch onderzoek doet weet dat er enorme problemen kunnen ontstaan bij het 
vinden van alle personen in een stamboom. 
Hoe vaak vindt men wel het overlijden of het huwelijk van een bepaalde persoon, maar weet men 
niet wie de ouders, broers en zusters waren? Zijn we nu in de gelukkige omstandigheid om in de 
archieven naspeuringen te kunnen doen, hoe anders was dat vroeger. Toch was het ook toen 
noodzakelijk om de juiste familieverhoudingen te kennen, met name bij de verdeling van een er
fenis. Wie erfde en wie niet? Dat was ook in de 17e en 18e eeuw een belangrijke vraag. 
Wanneer iemand aanspraak maakte op een deel van de erfenis, terwijl volstrekt onduidelijk was 
of deze eis wel terecht was, werd een onderzoek ingesteld. 
Een mogelijk onderdeel daarvan was het laten opmaken van een notariële verklaring, waarin de 
juiste familieverhoudingen werden vastgelegd. Een ouder iemand die goed op de hoogte was van 
de samenstelling van de familie, werd gevraagd dit onder ede te laten vastleggen. Zo'n verklaring 
werd op 2 juli 1724 afgelegd voor notaris Adriaan Maas te Oudewater. 
Cornelis Wouterse Hoogenboom verklaarde 92 jaar oud te zijn, dus geboren rond 1632; voor die 
tijd een onvoorstelbaar hoge leeftijd. Zijn verklaring gaf ook geen aanleiding om aan zijn geeste
lijke vermogens te twijfelen. Zijn verklaring werd bevestigd door Jannetje Roosendaal, oud 65 
jaar, die tevens verklaarde, dat tussen Cornelis Gerritsz van Snellerwaard en diens dochter Maria 
van Snellerwaard geen verwantschap bestaat, hoewel haar vader en de genoemde Snellerwaard 
elkaar wel neven noemden. Waarom de verklaring opgenomen werd is onduidelijk, noch welke 
problemen men wilde voorkomen. 
Hierna volgt de letterlijke weergave van het stuk. Ik verwacht dat de lezers geen moeite zullen 
hebben met het begrijpen van de tekst. Ter verduidelijking is een schema toegevoegd dat de fami
lieverhoudingen enigszins verheldert. 

"Op huyden den tweeden July seventien hondert vier en twintig compareerde voor mij Adriaan 
Maas, Openbaar Notaris bij de respective Hoven Provintiaal van Holland en Utregt geadmit-
teert, binnen Oudewater residerende en voor getuygen ondergenoemt, Cornelis Wouterse 
Hoogenboom woonende in den landen van Vliet, out twee en tnegentig Jaren, mijn notaris be
kent, dewelke verclaarde onder presentatie van Eede, ten versoeke van diegeene dewelke dese 
van noden mögt hebben, hoe waar en waaragtig is, dat hij in levende lijve heeft gekent Claas 
Cornelisse Roosendaal, gewoont hebbende en overleden in Meerlo, schoutampte van IJssel-
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steijn, dat den deposant mede in leven heeft gekent Cornells Claasse Roosendaal, mede gewoont 
hebbende in Meerlo, welke Cornells Claasse Roosendaal was vader van den voorsz. Claas 
Cornelisse Roosendaal. 
Dat ook mede hij deposant in leven heeft gekent Claas Jacobse, vader van den gemelte Cornells 
Claasse Roosendaal, en oversulx grootvader van meergenoemde Claas Cornelisse Roosendaal. 
Dat hij deposant nog in leven heeft gekent Lijsbeth Jacobs, volle suster van den voornoemde 
Claas Jacobse; dat dezelve Lijsbeth Jacobs is getrouwt geweest met Jan Dirken, die tesamen heb
ben gewoont en overleden in Honcop. 
Dat dezelve Jan Dirken en Lijsbeth Jacobs hebben naargelaten drie kinderen, die den deposant 
ook heeft gekent, namentlijk Dirk Janse, die in Honcop is overleden en agtergelaten heeft een 
soon genaamt Jan Dirke, nog in levende lijve en in Honcop voorsz. woonende, en dan Jacob Janse 
die overleden is in Roosendaal, hebbende naargelaten twee dogters, Emmetje Jacobs in leven 
woonende tegenwoordig te Bodegraven, en Annetje Jacobs in leven en woonende in Roosendaal. 
Item een dogter genaamt Merrigje Jans die getrouwt is geweest met Pieter Leenen, gewoont heb
bende en overleden in Honcop voorsz-, dewelke hebben naargelaten twee kinderen als Leenden 
Pieterse, in leven en woonagtig in Honcop, en Lijsbeth Pieters, in leven en woonagtig te Gervers-
cop. 

Schema familie Roosendael 

Jacob 

Claas Jacobsz Lijsbet Jacobs, gehuwd met Jan Dirken 

Cornelis Claasz Roosendael Dirk Jansz Jacob Jans/ Merrigje Jans 
gehuwd met 
Pieter Leenen 

Claas Cornelisz Jannetje Roosendael Jan Dirksz Emmetje Annetje Leendert Lijsbeth 
Roosendael Jacobs Jacobs Pietersz Pieters 
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Gevende den deposant voor redenen van wetenschap, dat hij geduyrende sijn leeftijd, sig altoos 
soo binnen Oudewater, in den lande van Vliet, alsmede in Roosendaal gewoont heeft, en met den 
voornoemde Claas Jacobse (die en sijn voorouders te Roosendaal gewoont hebben) familiaare 
kennis en vrintschap gehouden heeft alsmede nog ten tijde hij naar Meerlo vertrokken en ge-
trouwt is, en naderhant mede kennis heeft gehouden met sijn soon Cornells Claassen, dewelke 
een vrouw heeft gehad uyt Brandwijk, hebbende hij deposant met Lijsbeth Jacobs, en haar kinde
ren en kindskinderen, hier vooren genoemt vervolgens ommegang en kennis gehad en voorts als 
in de text. 
Aldus gedaan en gepasseert ten presentie van d'heer Martinus Maas en Adriaan van der Straten 
als getuygen ten desen versogt. 

De minute is behoorlijk getekent 

'twelk ik getuyge 

(was getekent) 
Adr. Maas 

1724." 

"Compareerde voor Herbertus van Dam, schout, Antonij van Namen en Cornells van Roi jen, 
schepenen van Linschoten, Jannetje Rosendaal, oud vijjfen sestig jaren, suster van wijlen Claas 
Rosendaal, dewelcke de voorsz. attestatie voorgelesen sljnde verclaarden haar daarmede te con
firmerez getuygende dat de persoonen in dezelve verclaringe gemeld, sijn de naaste vrunden 
van haar comparante van vaders vaders zijde, alsmede van haar voorsz. overleden broeder, ge
tuygende wijders dat sij wel heeft gekent Cornells Gerritse Snellerwaard, die een dogter heeft 
naargelaten genaamt Maria van Snellerwaard, dog dat dezelve haar comparante en haar 
voorsz. broeder In geen maagschap bestaat, schoon wel waar mögt wesen dat haar comparantes 
vader en denselven Snellerwaard somtijts den anderen neven noemde. Presenterende deses ten 
allen tijden nader te stereken. 
Actum den 6en Mey 1725. 

Dit merek is gesteh bij Jannetje Rosendael 

(w.g.) H. van Dam, Schout en Secretaris 
Antoni van Namen 

Cornells van Roojeen " 
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