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Inleiding

Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens
een familiereünie van de nazaten van Hendrik Koornwinder en
Lijntje Slijk is gehouden. Zie voor verdere links de webpagina
http://www.hendriklijntjekoornwinder.nl/

Daar staat ook een algemene inleiding over de geschiedenis
van de K(C)oornwinders, zie
http://www.hendriklijntjekoornwinder.nl/docs/
KoornwinderGeschiedenis.pdf

http://www.hendriklijntjekoornwinder.nl/
http://www.hendriklijntjekoornwinder.nl/docs/KoornwinderGeschiedenis.pdf
http://www.hendriklijntjekoornwinder.nl/docs/KoornwinderGeschiedenis.pdf


De Koornwinder-stamboom, tot ca. 1800

1. Hondschoote ?? Adriaen × ??
�	

2. ??–1607 (Berkel) Vedastus × Francijntje
�	

3. ??–1623 (Berkel) David × Hilletgen Claesdr. de Haes
�	

4. 1602–1657 (Berkel) Adriaen × Neeltgen Jansdr.
�	

5. 1635–1720 (Hazersw.) Pieter× Barbara Veenbergen
�	

6. ??–1738 (Hazersw.) Hendrik × ??
�	

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

8. 1728–1764 (Hazersw.) David Cornelisse × Stijntje van der Sijs
�	

9. 1756–1815 (Woubrugge) Arie × Neeltje Kroon



De Koornwinder-stamboom, ca. 1800–2000
(tak leidend naar Hendrik × Lijntje)

9. 1756–1815 (Woubrugge) Arie × Neeltje Kroon
�
��

10. 1787–1878 (Bodegraven) David × Hilletje Brouwer
���

11. 1827–1905 (Bodegraven) Arie × Aafje van der Mik
�
��

12. 1867–1937 (Rotterdam) Hendrik × Lijntje Slijk
PPPq

13. 1893–2002 (o.a. Rotterdam) Aaf, Metta, Alie, . . ., Lena, Riek, Dik

14, 15, 16, . . .

3 generaties in Berkel
4 generaties in Hazerswoude
1 generatie in Woubrugge
2 generaties in Bodegraven
2 generaties in Rotterdam



Onzekere link van generatie 5 naar generatie 6

4. 1602–1657 (Berkel) Adriaen × Neeltgen Jansdr.
�	

5. 1635–1720 (Hazersw.) Pieter× Barbara Veenbergen
�	

6. ??–1738 (Hazersw.) Hendrik × ??
�	

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

? ? was onzekere link

Nu opgehelderd door notarisakte uit 1702 waarin Pieter
Coornwinder en Barbara Veenbergen samen met hun
meerderjarige zoon Hendrik Corewinder worden vermeld.



De Veenbergen-stamboom

1. <1538 – <1614 Jacob Vassenzn× Maritje Hendricks
�	

2. <1569 –?? Martijn Jacobs × Anna Cornelisd
�	

3. ??–1665 Cornelis Veenbergen × Barbara Hendricks Craen
�	

4. ??–1669 Hendrick Veenbergen × Dignum Cornelisse van Munster
�	 @

@
@
@
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5. ??–23 feb. 1673 Cornelis Veenbergen × Maria Adriaens Verhoogh
�	

6. 8 juni 1673– <1688 Cornelis Veenbergen

5. 1635–1720 Pieter Coornwinder× Barbara Veenbergen ??–1707
Drie generaties Veenbergen, nl. Cornelis, Hendrick en Cornelis,
bekleedden het ambt van baljuw en schout van Hazerswoude.
Pieter Coornwinder, schoonzoon van Hendrick Veenbergen en
zwager van Cornelis Hendricks, had deze functie vervolgens
gedurende 1673–1686.



Voornamen door de generaties heen

Mannelijke voornamen vanuit de Berkelse Coornwinders:

Adriaen/Arie 1, 4, 9, 11, 13, 14
Vedastus 2, 5
David 3, 5, 8, 10
Pieter 5

Mannelijke voornamen vanuit de Veenbergens:

Cornelis 3, 5, 7
Hendrik 4, 6, 12, 14

Maar het is de vraag of de naam Hendrik in generatie 12 nog
een vernoeming is naar generatie 6.



Reis door het Groene Hart



kaart van Hazerswoude uit 1615



Hendrik inderdaad zoon van Pieter & Barbara

Tot voor kort was het onzeker of Hendrik (overleden 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)”.



Notariële akte 4 maart 1702

Op heden den vierde maart anno 1702 compareerden voor
mijn Heijman Schouten Verruijt notaris publijcq en voor de
naargenomde getuigen den eersame Pieter Corewinder en de
eerbare Barbera Veenbergen, egte man en vrouw, sijnde sij
Barbera Veenbergen door haren man ten desen geauthoriseert
en geadsisteert, woonende sij comparanten tot Hasaartswoude
dog op ‘t passeren deses binnen dese stad, mij notaris bekent,



Notariële akte 4 maart 1702, vervolg

toekennen gevende sij comparanten dat sij wel ende rijpelijk
hadden geexamineert sekere testamentaire dispositie op den
dertiende meij van den jare 1673 bij za[liger] Dignum
Cornelisdr. van Munster (haar comparanten moeder ende
schoonmoeder) voor den notaris N. Paats en sekere getuigen
binnen Leijden gepasseert, uijt welk testament sij comparanten
haddden bevonden dat aan haar was gemaakt



Notariële akte 4 maart 1702, vervolg

haar leven lang geduijrende het vrugtgebruijk voor de helft in de
goederen bij de voornomde Dignum Cornelisdr. van Munster
metter dood ontruijmt ende agtergelaten ende dat sij Dignum
Cornelisdr. hadde geinstitueert haar comparanten kind ofte
kinderen (sijnde haar eenig kind ende meerderjarigen soon
met name Hendrik Corewinder) in den eijgendom van dien.



Notariële akte 4 maart 1702, ondertekening



Dignum en Barbara: twee sterke vrouwen

3. ??–1665 Cornelis Veenbergen × Barbara Craen
�	

4. ??–1669 Hendrick Veenbergen × Dignum van Munster ??–1676
�	 @

@
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5. ??–23 feb. 1673 Cornelis Veenbergen × Maria Verhoogh
�	

6. 8 juni 1673– <1688 Cornelis Veenbergen

5. 1635–1720 Pieter Coornwinder× Barbara Veenbergen ??–1707
�	

6. ??–1738 Hendrik Coornwinder
Uit begraafboek Hazerswoude, 6 mei 1676:
Dingenoom Cornelis, de oude schoutinne.
We zullen haar testament uit 13 mei 1673 bekijken (opgemaakt
na de dood van haar zoon en voor de geboorte van haar
kleinzoon).
Uir notariële akte van 19 juni 1689 blijkt dat Barbara
Veenbergen volledig bevoegd is om alle zaken voor haar man
Pieter Coornwinder te behartigen.



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673

In den name Godes Amen. Bijden innehouden van desen
jegenwoordigen openbare instrumente sij elck eenen die’t aengaet
kondielick, dat inden jaere naden geboorte onses Heeren ende
Saligmakers Jesu Christi duysent zeshondert ende drieendseventigh
– in de maent van meye – opden dertienden dagh der selver maent,
des voormiddaeghs de clocke ontrent elff uijren, voor mij Niclaes
Paets Nots. Pub. (..) ende voor den getuijgen naergenoemt, in
eijgener persoon gecomen ende gecompareert is d’Eerb[are] Dignum
Cornelisdr van Munster, wedue (van) wijlen Heijnderick Cornelisz
Veenbergen, in sijn leven Bailljuw ende Schout van Haserswoude –



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673 (vervolg)

woonende [binn]en deser stadt [Le]ijden – mij Not[ari]s bekent
wesende door Godes genade clouck ende gesont ende gaende ende
staende, hare redene, memorie ende verstant wel hebbende ende
gebruijckende so’t uijtwendigh bleeck. Dewelcke verclaerde dat zij,
achtnemende op de algemeene swack ende broesheijt van’t leven
der menschen op deser aerde, de seeckerheyt des doots ende
d’onseeckerheyt van de tijt ende uijren vandien, daer omme goet
gevonden hadde niet van deser werelt te scheijden sonder alvoorens
van hare tijdelicke goederen gedisponeert te hebben, doende t’selve,
soo zij opentlick verclaerden, mit goederen voorsien, wel bedaght
ende beraden wesende. Ende sulcx mit ende uijt haer eijgen vrije
gemoet ende wille, sonder daertoe van iemant ter werelt geindiceert,
gepersuadeert off misleijt te sijn ende zij alvoorens bevelende haere
onsterffelicke ziele in de genade ende barmhertigheijt Godes
Almachtigh haere Schepper ende Saligmaker, ende haer dode
lichaam d’aerde miteen eerlicke begraeffenisse.



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673 (vervolg)

Dignum verklaart dan
“tot haere allgeheele ende universele erffgenamen te maken,
noemen, stellen ende institueren”
de kinderen van haar zoon Cornelis en die van haar dochter Barbara,
die getrouwd is met Pieter Coornwinder, maar het vruchtgebruik van
de te erven goederen valt toe aan haar dochter Barbara, als legitieme
portie.

“Edogh soo gebeurt dat d’voors. haere doghter Barbera Veenbergen
moghte comen te overlijden voor d’voors. Pieter Corenwinder
deszelffs man, ende d’selve Corenwinder in soodanigen gevalle soo
lange de kinderen van haer voors. doghter bij hem worden
onderhouden ende gealimenteert, hij Corenwinder ooc sall trecken
ende genieten de jaerlicxe renten ende vrughten van der voors. sijne
kinderen goederen zonder tegenseggen, alsoo sij comp[aran]te zulcs
expresselicken wilt geordonneert.”



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673 (vervolg)

Er volgen dan allerlei bepalingen over wie er moeten opvolgen als de
beoogde erfgenamen overlijden. En ze bepaalt

“tot executeurs van dese ende tot vooghden over alle d’selve te
stellen ende committeren d’voors. Pieter Arentssz Corenwinder, haer
behuwde zoon, ende Pieter Baerthoutssz van Leeuwen, haer
behuwde neeff, gevende d’selve t’samen ende de langstlevende
vandien soodanighe last, maght ende authoriteijt als alle executeurs
van testamente ende testamentaire vooghden toecomt ende gegeven
kan worden. Ende wijders omme bij overlijden, onwilligheijt oft
onbequaem wesende een van dien, bij de langstlevende willigen oft
bequamen weder een oft ander andere eerlicke personen oft persoon
tot mede vooght oft vooghden sall moeten worden geassumeert oft
gesurrogeert, d’selve personen mede authoriserende als voors. ende
ooc omme bij verder gebreck van vooghden andere te surrogeren
soo dickmaels zulcx node sall wesen.”



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673 (vervolg)

Dan volgt er een bepaling waarmee de bemoeienis van de
autoriteiten met de erfenis wordt uitgesloten:

“Begerende ende ordonnerende sij comp[aran]te dat alle t’gunt
voorn. ende wat verders nog voors. vooghdije specteert gedaen ende
verrigt sall werden bij de gestelde ende de te surrogeren vooght oft
vooghden, alleen bij hen selven ende sonder eenigh het minste
gesagh, kennisse oft bemoeijenisse van alle heeren magistraten,
bailljuwen, schout oft weesmannen oft andere gerechte, ende zulcx
mede die van Leijden ende Haserswoude, alsoo sij comp[aran]te alle
d’selve ende yder vandien daer van excuseert ende ontlast,
mitsgaders uijt haren boedel ende kennisse secludeert bij desen.”



testament Dignum van Munster, 13 mei 1673 (vervolg)

Ze verklaarde dat dit haar laatste wil was
“die sij wilde ende begeerde dat naer haer overlijden daer voor
gesonden, aghtervolght ende nagecomen te werden ende sullen
valideren ende volcomen effect sorteren, t’sij als solempneel
testament, codicill oft soo sulcx alderbest ende craghtigste sall
konnen bestaen ende plaetsgrijpen, niet jegenstaende eenige
defecten oft omissien, ende sonder alle beleth van[dien]. Versoghte
voorts dat hier van kennisse gedragen, gemaect ende gelevert te
worden een oft ander instrument in forma.”

Dan volgen de namen van de getuigen en hun handtekeningen en die
van testatrice en van de notaris.



testament Dignum van Munster, ondertekening



andere aktes met Pieter en Barbara

Document uit 1677 over de verdeling van de erfenis van
Hendrik Veenbergen.
Notarisakte uit 1689: Barbara blijkt door Pieter gemachtigd
te zijn om namens hem te handelen, maar draagt die
bevoegdheid nu over aan notaris en procureur Dirck
Camper.
Verschillende vermeldingen in de Kohieren van de
Penningen van Rijnland. Speciaal een uit 1688, die tot veel
verwarring heeft geleid.
Op het web staan beknopte transcripties van deze
kohieren die gemaakt zijn door een team van vrijwilligers.
Soms blijken zaken verkeerd begrepen te zijn in die
transcripties.



Barbara’s vermeende sterfdatum

http://www.allezoetermeerders.nl/bronnen/regio/

1687-1693rijnlandpenning.doc

KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1687 tot 1693

1688A 139 Cornelis Veenbergen en zijn zuster Barbara
Veenbergen x Pieter Coornwinder zijn beiden overleden

bron: gaarder gemene middelen impost begraven
Hazerswoude 1701–1709

datum: 29-09-1707
naam: overledene is een huisvrouw echtgenote van

Pieter Coornwinder
bedrag: pro deo

Deze twee gegevens leidden op sommige genalogische sites
tot onjuiste conclusies.

http://www.allezoetermeerders.nl/bronnen/regio/1687-1693rijnlandpenning.doc
http://www.allezoetermeerders.nl/bronnen/regio/1687-1693rijnlandpenning.doc


Kohier 1688 origineel

We gaan dit ophelderen met behulp van het origineel.

Oorspronkelijk stond er het volgende:

Cornelis Veenbergen met sijn suster – 36 : 5 : –
Pr. Coornwinder als getrout hebbende Barbara van
Veenbergen met zijn soon – 36 : 5 : –
Mr Jacob de Zeeu over t schoutambt – 20 : – : –
De twee bovenste vermeldingen zijn doorgestreept, bij de
laatste is 20 veranderd in 10.



Kohier 1688 origineel (vervolg)

In de marge is er de volgende mededeling aan toegevoegd:
“Volgens verclaring bij den geregte van Hadertswoude
schriftelijk gegeven sijnde twee nevens staande getaxeerden
overleden, agterlatende een ynsolvente boedel ende sulx
tgeene goederen of effecten, waar aan dese is kunnen worden
verhaalt denselven geroyeert.”

Conclusie: De twee overledenen vermeld in 1688 zijn Cornelis
jr. en zijn zuster. Barbara heeft in 1689 en 1702 nog aktes
ondertekend, zal in 1707 overleden zijn.



Dank

Met dank aan

Teun van der Vorm (Zoetermeer)

en

Erna Roukema,
http://www.mijn-genea.nl/genea/member/

roukema-van-kekem/

en

het Regionaal Archief Leiden,
http://www.archiefleiden.nl/

dat de foto’s van de bronnen heeft geleverd.

http://www.mijn-genea.nl/genea/member/roukema-van-kekem/
http://www.mijn-genea.nl/genea/member/roukema-van-kekem/
http://www.archiefleiden.nl/

