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Herkomst van de achternaam Koornwinder

http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/

Corenwinder, Corebunders, Cole(n)bunders

Beroepsnaam voor de tijdelijke arbeiders die het graan kwamen
oogsten (en binden) of voor de teler van graan.



De Westhoek vroeger (in Vlaanderen)

Hier liggen de wortels van de Koornwinders,
ondermeer in Hondschoote en Wulpen
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De Westhoek nu (in Belgisch en Frans Vlaanderen)
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Gezicht op Hondschoote

Hondschoote ligt in het huidige Frans Vlaanderen,
net over de grens, niet ver van Duinkerken.



Stadhuis van Hondschoote (1558)

In de benedenzaal van het stadhuis kun je op
wandborden de geschiedenis van Hondschoote lezen.



Archief in het Stadhuis



Archiefkast met de wezerijregisters



Pagina uit de wezerijregisters

Malin Decorenwinder (periode 1483–1522)



Coornwinders in de wezerijregisters

Meer dan 10 vermeldingen van Coornwinders in deze
wezerijregisters. Ondermeer:

1538: Mores Coornwinder met kinderen Moreskin, Maelkin,
Callekin, Adriaenkin

1565: Thomas Coornwinder x Janneken de Vinc

1565: Jakemijntgen Corenwijnder x Bielget Jorisz.



lakennijverheid

Hondschoote beleefde in de zestiende eeuw een economische
opgang, als gevolg van een oude specialisatie in het verwerken
van minder goede wolsoorten tot goedkopere lakens of sayen.

Deze lichte stoffen vonden in de zestiende eeuw veel afzet bij
de minder vermogende klassen en in de landen aan de
Middellandse zee en de overzeese kolonies.

De productie liep op van 28 000 saailakens in 1528 tot 100 000
na 1560. Op deze werkgelegenheid kwam veel import af. In
1560 woonden er ongeveer 15 000 mensen, bijna evenveel als
toen in Leiden.



Protestantenvervolging in Hondschoote

De vroege vorm van industrialisatie in Hondschoote was
misschien een reden dat het protestantisme er enorm opgang
deed, veel meer dan in de bekende Vlaamse steden zoals
Brugge, Gent en Antwerpen.

De protestantenvervolging in Hondschoote bereikte zijn
hoogtepunt in 1562 (96 gedocumenteerde gevallen van
personen die in aanraking kwamen met het gerecht).



Een eerste spoor van Vedastus Coornwinder

J. Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen
(1520–1565), Verhandelingen van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der
Letteren 37 (1975), no. 76.

In Tabel VII, Nieuwgezinden en personen die van ketterij of van
sympathieën van het protestantisme verdacht werden (1521 –
juni 1566) is no. 648:

Coorenwedere, Vedast, Hondschoote,
Beroep “windre”, registratie in 1564.

Helaas komt deze Vedast niet in de wezerijregisters van
Hondschoote voor.



De naam Vedastus

Sint-Vaast of Vedastus van Atrecht (overleden in 540) was
bisschop van Atrecht. Toen Vedastus aan het hoofd van het
bisdom Atrecht kwam te staan, was het gebied door de Hunnen
geplunderd.

In de kunst wordt de heilige voorgesteld als bisschop met een
beer of wolf, beiden symbool voor het heidendom. Vedastus
van Atrecht is patroonheilige van het bisdom Atrecht, de
kinderen en moeilijk lopenden.

De kerk in Hondschoote is naar Sint-
Vaast genoemd. Op de toren na brandde
hij in 1582 uit, en werd later in andere stijl
weer opgebouwd.



Franse furie

In 1582 stichtten Franse troepen van de hertog Frans van
Anjou brand in Hondschoote. Het grootste deel van de huizen
werd verwoest.

De bevolking vluchtte massaal. Velen gingen naar Leiden.
Vooral de say-arbeiders konden daar terecht in de
textielnijverheid.

Ook predikanten weken uit naar de Noordelijke Nederlanden.



Bron over predikant Vedastus Coornwinder in Berkel

P. H. A. M. Abels & A. Ph. F. Wouters, Classicale Acta
1573–1620, deel VII, Provinciale synode Zuid-Holland, Classis
Delft en Delfland 1572–1620, Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, Den Haag 2001.

IX Classis, Delft, donderdag 22 september 1583

Alsoe die van Berckel eenen dienaer begeeren ende de Staten
haer versoeck geaccordeert hebben, so zullen die van Delft met
twee dienaren van den lande, namelijck Wynandus Verbeeck
ende Jan Berntsz., daervoor sorghe draghen, dat sij met eenen
goeden dienaer versien moghen worden ende alsoe te Leyden
eenige uuyt Vlaenderen gecomen zijn, die geenen dienst en
hebben, zullen sij eenighe van die moghen aenspreken.



Vedastus wordt als predikant aangenomen

Delft, vrijdag 1 december 1583

Den eersten decembris sijn eenighe huysluyden van Berckel
gecomen in getale van 4 oft 5 ende hebben in
tegenwoordicheyt Petri Joannis, Wijnandi Verbeeck, Jan
Berntsz. en de Mylii uuyt den name der gemeente van Berckel
gehandelt met Vidast Corenwynder, beroepen dienaer tot
Berckel, op wat conditiën Vidast voorseid den dienst aldaer
annemen en de volgents bedienen zoude.
Dewelcke den mannen twee conditiën heeft voorgestelt.

Eerstelyck hij wederom tot eeniger tyt in Vlaenderen beroepen
worde, dat hy dan van der kercke van Berckel vry, zonder
eenighe inrede, zal moghen vertrecken, doch alsoe dat hij ’t der
gemeente 3 maent tevoren opseggen zal.



Vedastus wordt als predikant aangenomen, vervolg

Ten tweeden, dat de mannen voorseid daernae zullen
arbeiden, dat den tempel te Berckel van binnen so aen glasen,
predickstoel als andere nootwendighe dinghen mach
gerepareert werden.
Ende so zulcx nijet en geschiede ende Kornwinder haer
onachtsaemheijt aenmerckende een verdriet mochte hebben
daer te wesen, dat hy alsdan oock vrij zal mogen zyn te
vertrecken, edoch ’tzelve der gemeente in tyts aen te dienen,
opdat sy haer met eenen anderen dienaer moghen versien.
Ende so ter contrarie die van Berckel aen Corenwinder geenen
sin en hadden ende huer ooghe op eenen anderen hadden, zo
zal haer dat oock vry met conditie, dat sy ’t hem 3 maent
tevoren te kennen geven.
Dit hebben dese mannen uuyt den naeme der gemeente van
Berckel hem geaccordeert als redelycke conditiën.



Vedastus wil alsmaar naar Yarmouth

Vedastus lijkt niet helemaal gelukkig te zijn in Berkel.

Hij heeft kontakten met de Vlaamse gemeente in Yarmouth,
dat aan de Engelse oostkust ligt.

Yarmouth zou hem graag als predikant willen beroepen en
Vedastus zou dat graag willen aannemen.

Talloze malen brengt Vedastus dat in de vergaderingen van de
classis ter sprake, maar hij krijgt nooit toestemming om te
vertrekken.

Wel brengt hij een aantal kortere bezoeken aan Yarmouth,
al of niet met toestemming van de classis.



Brief uit Yarmouth aan Vedastus

Gemeentearchief Rotterdam,

archiefstukken van Ambacht

Berkel en Rodenrijs, Brief

van Cornelis de Keijser aan

Vedastus Coornwinder, 1598



Coornwinderlaan in Berkel

De begindatum is fout. Vedastus was predikant gedurende
1583–1607.



Wandbord met predikantenlijst in dorpskerk Berkel



De eerste generaties na Vedastus

(Hondschoote) Adriaen
?

??–1607 (Berkel) Vedastus × Francijntje
�	

??–1623 (Berkel) David × Hilletgen Claesdr. de Haes
�	

1602–1657 (Berkel) Adriaen × Neeltgen Jansdr.

David was secretaris van Berkel (1611–1621).
Vedastus en Francijntje hadden ook twee dochters:
Hester en Catherina.
Catherina trouwde met Bernardus Dwinglo, die de opvolger van
Vedastus was als predikant te Berkel.
Dwinglo werd een actief voorvechter van de Remonstrantse
zaak.



akte ondertekend door David Coornwinder als
secretaris van Berkel



De aanslag op Prins Maurits

David Coornwinder raakt in 1622 betrokken bij een complot
door twee zonen van Oldenbarneveld om de stadhouder Prins
Maurits te vermoorden. Het complot wordt voortijdig ontdekt.

De meeste betrokkenen, waaronder David, worden
gearresteerd en berecht. David wordt op 29 maart 1623 samen
met anderen uit het complot in den Haag onthoofd.

Zijn lichaam wordt vervolgens gevierendeeld en zijn hoofd op
een staak gezet.



Brief van David Coornwinder aan zijne vrouw,
geschreven aan den avond vóór zijne terechtstelling

Mijn alderlieffste huisvrouw Hillegont de Haes, Klaesdoghter.

Hoe bekommert ick omtrent zeve weecken tijts met uw geweest
ben ende wat hertzeer ick geleeden hebbe in het derven van
uwe conversatie ende ommegang, dat en weet niemandt dan
den Almaghtigen God ende mijn gequeste ende doorwonde
hert. Het en is mij oock niet moogelijck wt te spreecken ofte
met de penne te beschrijven, het verlies van omtrent den
derdepart mijns vlees geeft sulcx oock niet duisterlijck maer
klaerlijck te kennen. · · · · · ·

Wij hebbeh in dien tijt vreetsamentlijck en wel met den anderen
geleeft en huis gehouden, oock veel kinderkens met den
anderen gehadt, waar van neege sielkens in de hemelsche
gloorie en nog drye op deser aerden sijn, dye ick hoope door
de Gratie Godts tsijnner tijt mede met den anderen in den
schoot Abrahams sullen gebracht werden. · · · · · ·



Brief van David Coornwinder aan zijne vrouw, vervolg

Och had ick naer den raet van de Apostelen onses Heere God
de wraeck overgegeven, ende mij van mijnne beste ende meest
geaffectioneerde vrienden onthouden, het en waer niet gebeurt.

· · · · · ·

Ick schrijve U L. met natte oogen. Amen, amen, aemen.
In Schravenhagen, den 28en Marcij 1623.
U L. bedroefden man na den vleyse, maer wel getroost in

den Heere.

David Coorewinder.

Zie H. C. Rogge, Kronijk 22 (1866), 123–127



Executie van o.a. David Coornwinder, 29 maart 1623

Ivstitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in
s’Gravenhaech, ets door Claesz Jansz. Visscher (?), 1623?
uit Collectie Remonstrantse Prenten, Universiteit van Amsterdam



Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits

Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der voornaemste conspirateurs,
staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange;
gedruct by Ian Adriaenssz, 1623.
uit Collectie Remonstrantse Prenten, Universiteit van Amsterdam



Ingekleurde tekening gebaseerd op voorgaande ets

vermoedelijk door J. Stolker, Rotterdam, 1720.
gemeentearchief Rotterdam, catalogusno. 33.01/2218



Portretten van David Coornwinder

uit executie-prent uit zinneprent uit ingekleurde tekening

tekening door J. Stolker
in Louvre, Parijs,
no. inventaire 23331



Grafzerk van Adriaen Coornwinder en zijn moeder in
de Dorpskerk te Berkel



Familiewapen (detail van grafzerk)



De Koornwinders in Hazerswoude

(Hondschoote) Adriaen
?

??–1607 (Berkel) Vedastus × Francijntje
�	

??–1623 (Berkel) David × Hilletgen Claesdr. de Haes
�	

1602–1657 (Berkel) Adriaen × Neeltgen Jansdr.
�
�

�	

1635–1720 (Hazersw.) Pieter × Barbara Veenbergen

1728–1764 (Hazersw.) David Cornelisse × Stijntje van der Sijs

??–?? (Hazersw.) Cornelis Hendrikse × Jannetgen Groenendijk
����)

�	
??–1738 (Hazersw.) Hendrik

?

Cornelis Veenbergen
�	Hendrick Veenbergen

�	



Hendrik inderdaad zoon van Pieter & Barbara

Tot voor kort was het onzeker of Hendrik (overl. 1738)
inderdaad een zoon was van Pieter Coornwinder en Barbara
Veenbergen.

Dit wordt echter overtuigend aangetoond in een notariële akte
uit 4 maart 1702 te Leiden waarin Barbara, geautoriseerd en
geassisteerd door Pieter, afziet van het haar toekomende
vruchtgebruik van twee stukken grond bij Heemstede en de
opbrengst uit de verkoop hiervan geheel afstaat aan
“haar comparanten kind ofte kinderen (sijnde haar eenig kind
ende meerderjarigen soon met name Hendrik Corewinder)”.

Zie http://tinyurl.com/qf8kk6h en
http://tinyurl.com/ockb4ct.

http://tinyurl.com/qf8kk6h
http://tinyurl.com/ockb4ct


Notariële akte 4 maart 1702, fragmenten



Verdere stamboom (de tak naar Hendrik Koornwinder,
1867–1937)

1602–1657 (Berkel) Adriaen (Ary) × Neeltgen Jansdr.���

??–1720 (Hazerswoude) Pieter × Barbara Veenbergen
���

??–1738 (Hazerswoude) Hendrik × ??�
��

??–?? (Hazerswoude) Cornelis × Jannetgen Groenendijk
�
��

1728–1764 (Hazerswoude) David × Stijntje van der Sijs
���

1756–1815 (Woubrugge) Arie × Neeltje Kroon
�
��

1787–1878 (Bodegraven) David × Hilletje Brouwer
���

1827–1905 (Bodegraven) Arie × Aafje van der Mik
���

1867–1937 (Rotterdam) Hendrik × Lijntje Slijk



De splitsing in Koornwinder en Korenwinder

Arie (Woubrugge)
David Koornwinder (Bodegraven)

Arie (Bodegraven)
Klaas (Maartensdijk)
David (Amsterdam)
Dirk (Indië)
Hendrik (Rotterdam)

Abraham Korenwinder
Arie

Leendert
Abraham (Mijdrecht)

Gijsbert (Mijdrecht)
Jan

Arie Marinus (Aalsmeer)
Abraham (Zwolle)
Hendrik (Haarlem)



Trouwakte David Koornwinder en Hilletje Brouwer,
18 mei 1823, Aarlanderveen

Hier is de
schrijfwijze
Koornwinder
officieel
geworden.



De Franse familie Corenwinder

Adrien Corenwinder trouwt ca. 1635 met Magdeleine Claeyman
en vestigt zich in Wulpen. Hun zonen, onder wie Jean-Baptiste,
trekken naar Duinkerken, waar de familie blijft wonen. De
Corenwinders zijn daar eerst kleermakers, dan matrozen, dan
scheepskapiteins en kaapvaarders.

Thans wonen er in Frankrijk nog een zeer beperkt aantal
mensen met achternaam Corenwinder, nakomelingen van
Jean-Baptiste.

Het is niet bekend of Adrien Corenwinder een verwant is van
Vedastus Coornwinder.



Dankbetuiging

Met dank aan
wijlen Jan Trommel (Zoetermeer)
Teun van der Vorm

Gemeentearchief Rotterdam
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Musée du Louvre, Paris
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam,
collectie Remonstrantse prenten
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?page=groups

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?page=groups

