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DE OUDSTE GENERATIES VAN DE 
FAMILIE NOOMEN TE LANGERAK

door
H.M. Kuypers* en P.N. Noomen**

Inleiding 

In het Nederlands Repertorium van Familienamen, gebaseerd op de volkstelling van 1947, 
zijn er resp. 223 naamdragers Noomen en 13 naamdragers Nomen. Het gaat om onderling 
niet verwante families uit Langerak in de Alblasserwaard en uit de Zaanstreek.1 Wanneer 
we naar de verdeling van de naam Noomen over de provincies kijken, dan blijkt 78% van de 
naamdragers in 1947 in Zuid-Holland en Utrecht te wonen (173 van de 223 personen). Dit 
gegeven lijkt erop te wijzen, dat de familie Noomen uit Langerak tegenwoordig verreweg 
de meest uitgebreide van de families is. Van deze familie behandelen we hier de oudste 
generaties.
Een naam No(o)men is op verschillende plaatsen en op verschillende manieren ontstaan. 
In Ostfriesland kwam de voornaam Nome voor. Zo ontleende Wiard Nomen Meckena 
zijn patroniem aan zijn vader Nomo Meckena, burgemeester van Emden (1463-1495).2 In 
Holland was de oorsprong waarschijnlijk anders. Zowel in Noord- als in Zuid-Holland was 
‘noom’ een dialectvariant van de verwantschapsaanduiding ‘oom’.3 De uitgang op ‘-en’ 
moet daarbij als ‘zwakke’ genitief worden gezien; zowel in Langerak als in de Zaanstreek 
komen dezelfde families en personen zowel met de zwakke vorm ‘-en’ als de sterke ‘-(e)
s’ voor.4 Op een ontstaan uit het woord ‘oom/noom’ wijst ook het feit dat op verschillende 
plaatsen de toenamen Ooms/Noomkens (in Nieuwpoort), Noom/No(o)me(n)/Ooms/Oome 
(in Langerak) en Oom(en)/Noom(en) (in Amsterdam) afwisselend voor dezelfde personen 
worden gebruikt.5

Met behulp van doop- en trouwboeken (vanaf 1682), oud rechterlijk archief (vanaf 1600) 
en weeskamerarchief (vanaf 1603) van Langerak, is het geen probleem de stamreeks 
Nomen op te voeren tot Jan Woutersz. Nomen (ca. 1565 – ca. 1650). Overigens komt deze 
Jan Woutersz. tijdens zijn leven alleen onder zijn patroniem voor in de bronnen. Pas na 
zijn dood, bij de akte van boedelscheiding tussen zijn kinderen op 8-2-1654, wordt hij Jan 
Woutersz. Nomen genoemd.6 Uit zijn huwelijk met Maritgen Pietersdr. zijn drie kinderen 
bekend: Adriaen, Pieter en Adriaentgen. Tenminste vanaf 1640 komen zijn kinderen voor 
onder de naam No(o)men of ook Noom. In bovengenoemde bronnen is geen spoor van de 
vader van Jan Woutersz. Nomen te vinden. In de literatuur en op internet wordt een enkele 
keer nog een oudere generatie genoemd, Wouter (Noomen), maar over hem worden geen 
gegevens vermeld, zodat aangenomen mag worden, dat zijn voornaam alleen bekend is uit 
het patroniem van zijn zoon.7

‘Langeraeck op te zuytzyde der Lecke’, zoals Langerak in de Alblasserwaard in de 16e en 
17e eeuw vaak aangeduid wordt ter onderscheiding van Willige-Langerak aan de noordzijde 
van de Lek, was en is maar een klein dorp, waarvan de inwoners voor het merendeel in de 
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agrarische sector werkzaam waren. In 17988 telde Langerak 492 inwoners. Twee eeuwen 
eerder zal dat aantal vermoedelijk nog wat lager geweest zijn.
Langerak heeft 110 weren. In het 18e-eeuwse werenboek zijn zij genummerd van oost 
naar west en worden ze met de naam en de grootte van het land aangegeven.9 In deze lijst 
komen we driemaal de naam Nomen tegen: weer 19 draagt de naam ‘Arien Jansz. Nomens 

Langerak met de ligging van de weren 19, 20, 30, 87 en 90
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weer’, groot 12½ morgen, weer 87 de naam ‘Pieter Jansz. Nomen weer’, groot 10 m., en 
weer 90 de naam ‘Arij Jansz. Nomens weer’, groot 8 m. Deze weren waren genoemd naar 
de twee zoons van de stamvader Jan Woutersz. Nomen; de namen zijn dus al halverwege 
de 17e eeuw ontstaan.
Het bezit van land kan belangrijk zijn bij het onderzoek naar vroegere generaties. Niet 
zelden werd land geërfd. Dat blijkt ook het geval te zijn met de drie weren 19, 87 en 
90. Ons onderzoek naar de voorouders van Jan Woutersz. Nomen begint daarom bij het 
grondbezit in deze drie weren.

Weer 87, Pieter Jansz. Nomen weer

Pieter Jansz. Nomen, de jongste zoon van Jan Woutersz. Nomen en Maritgen Pietersdr., trouwt 
met Maritgen Symonsdr. de Best uit Langerak, dochter van Symon Jansz. de Best en Neeltgen 
Segersdr. Verduyn. Van hen zijn zeven kinderen bekend: Wouter, Jacob, Jan, Maritgen, 
Maria, Seger en Neeltgen. De twee laatste zijn beiden in 1672 op jonge leeftijd overleden. 
Uit de volgende gegevens zal blijken, dat dit weer 87 afkomstig is van de schoonfamilie 
van Pieter Jansz. Nomen.
Op 11/15/18-6-1639 transporteren de broers en zusters van Symon Jansz. de Best hun 
gedeelten in de hofstede in een weer van 10 m., die zij geërfd hebben van hun ouders Jan 
Willemsz. de Best en Maritgen Dircxdr., aan hun broer Symon Jansz. de Best.10 Maritgen 
Symonsdr. de Best is enig kind van haar ouders en komt na hun dood in het bezit van de 
gehele hofstede. 
Op 23-2-1674 scheiden Maritgen Symons de Best, weduwe van Pieter Jansz. Noomen, en 
haar vijf kinderen de boedel. Daarbij behoudt zij de hofstede ‘daer sy Maritgen Symons op 
woont, groot 10 m.’11 
Op 13-11-1676 verkoopt Maritgen Symonsdr. de Best, geassisteerd met haar tweede man, 
Cornelis Jansz. Vuijck, deze hofstede en het weer land aan Meeus Egbertsz., wonend onder 
Oud-Beijerland.12

Het is hiermee duidelijk, dat we met een onderzoek naar dit weer 87 niet verder zullen 
komen in ons onderzoek naar de vader van Jan Woutersz. Noomen. 

Weer 90, Arij Jansz. Nomens weer

Ook het onderzoek naar dit weer helpt ons niet om achter de identiteit van de vader van 
Jan Woutersz. Nomen te komen. Het weer blijkt namelijk eveneens afkomstig te zijn van 
een schoonfamilie, ditmaal van die van Adriaen Jansz. Nomen. Deze Adriaen trouwt te 
Goudriaan op 29-11-1637 met Cijtgen Pleunen uit Goudriaan, dochter van Pleun Florisz. 
en Maritgen Claesdr. 
Maritgen Claesdr., de schoonmoeder van Adriaen Jansz. Noomen, is van geboorte ook 
een Langerakse. Zij is een dochter van Claes Jan Loysz. en Tryntgen Dircxdr. Boon, zoals 
de eerste auteur heeft aangetoond.13 Daarbij kwam dit weer 90, dat eerder ‘Segeren weer’ 
of ook wel ‘Bastiaen Zegers weer’ ( naar de eigenaar in 1579) heette, al ter sprake. De 
stiefvader van Maritgen Claesdr., Symon Bastiaensz., en haar zwager Jan Cornelisz. (Stout) 
hebben dit weer tussen 1601 en 1608 aangekocht. 
Op 6-2-1624 scheiden de kinderen van Symon Bastiaensz. en Tryntgen Dircxdr. (Boon) 
de goederen van hun ouders, resp. van hun moeder. De vier voorkinderen van Tryntgen 
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Dircxdr. krijgen samen de helft van Segeren weer met het huis. Eén van hen, Maritgen 
Claesdr., wordt dan eigenaresse van 1 m. land in dit weer.14 
Op 11-3-1634 koopt Maritgen Claesdr., weduwe van Pleun Florisz., 1 m. land in een weer 
‘van outs genaamd Bastiaen Zegers weer’ van de weduwe en het weeskind van haar broer 
Claes Claesz.15

Op 20-7-1641 koopt Adriaen Jansz. (Nomen) 5 m. land ‘in een weer van 8 m. genaamd 
Segeren weer’ van een dochter van Jan Cornelisz. (Stout) en Adriaentgen Claesdr., de 
zuster van Maritgen Claesdr.16

Op 1-10-1651 koopt Adriaen Jansz. Nomen de resterende morgen land in Segeren weer van 
de dochters van Dirck Claesz.17 Hiermee is hij eigenaar geworden van het gehele weer 90.

Weer 19, Arien Jansz. Nomens weer

Bij dit weer zal de kans groter zijn om de stamreeks op te kunnen voeren. Niet alleen is dit 
het weer, waar Jan Woutersz. op woont en dat ook zijn ‘huysweer’ genoemd wordt, maar 
in dit weer lag bovendien een leen van 4 m. van het leenhof van Vianen. En leengoederen 
worden vaker dan allodiale goederen overgedragen aan verwanten. Zo ook hier. Op 17-10-
1596 wordt Jan Woutersz. beleend met 4 m. land in dit weer ‘alsoo hem die aengecomen 
syn door doode van Aentgen Ariaensdr, syn moeder’.18

Behalve bovengenoemde bronnen als DTB, oud rechterlijk archief, weeskamerarchief 
en leenregisters, zijn er ook nog belastingkohieren. Omdat Langerak, hoewel gelegen in 
de Alblasserwaard, tot 1814 tot het gewest Utrecht behoorde, moeten we het zonder de 
bekende penningkohieren van het gewest Holland doen. Daarvoor in de plaats hebben we 
de beschikking over het zogenaamde Oudschildgeld, waarvan er twee kohieren bewaard 
zijn gebleven, dat van 1536 en dat van 1599.19 Bovendien is er in de tussenliggende periode 
nog het kohier van de morgentalen van 1579.20

In het Oudschildgeld van 1599 is, in tegenstelling tot dat van 1536, een topografische 
volgorde aangehouden. Net als in het 18e-eeuwse werenboek21 en in het kohier van 
de morgentalen van 1579, is de volgorde van oost naar west, alleen zijn de weren niet 
genummerd. Maar door de grootte en de namen van de eigenaren zijn bijna alle weren wel 
te herkennen. Enkele malen zijn twee of meer weren in één post samen genomen, meestal 
omdat ze dezelfde eigenaar hadden. De grootte van de weren is in het Oudschildgeld van 
1599 enerzijds en in het 18e-eeuwse werenboek en het kohier van de morgentalen van 1579 
anderzijds niet altijd exact gelijk. In de laatste twee bronnen is de grootte van de weren 
bijna altijd wel precies hetzelfde.
Vaak is de grootte van een weer in het Oudschildgeld van 1599 één morgen kleiner dan in 
de andere bronnen. Dat geldt ook voor weer 19, dat hier maar 11½ m. groot is, tegen 12½ 
m. in het werenboek en in het kohier van de morgentalen. Over de eigenaar-gebruiker van 
weer 19 vermeldt het kohier van 1599: ‘Jan Woutersz. 11½ m. eijgen en bruijckt’. Zijn 
naam staat tussen de namen van degenen, die als eigenaars van de weren 18 en 20 zijn te 
herkennen.

De ouders van Jan Woutersz. Nomen

De moeder van Jan Woutersz. was, zoals gezegd, Aentgen Adriaens; van haar erfde hij 
het leen in weer 19. De vader van Jan Woutersz. moet gezien zijn patroniem een Wouter 
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zijn. Inderdaad wordt deze in 1587 genoemd: op 30-1-1587 procedeert Barbara Zas tegen 
‘Wouter Noom wte Langeraeck’.22 Hiermee hebben we meteen de vroegste vermelding van 
de naam Noom(en) van deze familie.
Gelukkig komt de naam Wouter in Langerak in de tweede helft van de 16e en in de 17e 
eeuw niet frequent voor. In ora en weeskamerarchief en ook in andere bronnen betreffende 
Langerak zijn wij in de 17e eeuw maar acht verschillende Wouters tegengekomen, onder 
wie Wouter Ariensz. Noomen en Wouter Pietersz. Noomen, zoons van Arien Jansz. 
Noomen, respectievelijk van Pieter Jansz. Noomen. In de voor ons belangrijke periode, 
tussen 1560 en 1600, komen in de beschikbare bronnen betreffende Langerak maar twee 
Wouters voor. De ene is Wouter Jorisz., die als eigenaar van (gedeeltes van) de weren 106 
en 107 genoemd wordt in 1560 en 1566. In 1577 is sprake van zijn erfgenamen; hij is 
dan dus al overleden. Alleen daarom al is hij niet Wouter Noom, die immers in 1587 nog 
in leven is.23 De andere Wouter is Wouter Cornelisz. Uitgerekend hij is in 1579 (kohier 
van de morgentalen) de eigenaar van onder meer weer 19.24 Dit gegeven alleen al is een 
sterke aanwijzing dat Wouter Cornelisz. de vader is van Jan Woutersz. Verschillende andere 
gegevens wijzen in dezelfde richting.
Het leenregister van het leenhof van Vianen bevat een tweede aanwijzing. Hierboven werd 
al vermeld dat Jan Woutersz. in 1596 beleend wordt met een leen van 4 m. land in weer 19 
na de dood van zijn moeder, Aentgen Adriaens. Deze had het leen geërfd na het overlijden 
van Dirck Adriaensz. Hoewel het er niet expliciet bij staat, is het zonder meer aannemelijk, 
dat Dirck haar broer is. Dirck Adriaensz. was op 22-8-1560 met dit leen beleend. Omdat hij 
toen nog onmondig was, moest iemand anders - meestal was dat een verwant - hulde voor 
hem doen. Zo wordt op 22-8-1560 ‘Dirck Adriaensz, onmundich kynt, beleent, waervoor 
ons huldt ende eedt gedaen heeft Wouter Cornelisz., met 4 m. alsoe die gelegen syn in 
Langeraeck, daer Eecht Willemsz. weduwe boven en Dirck Petersz. beneden naest gelandt 
leggen, alsoe hem dat aengecomen is bij den overlijden van Wouter Adriaensz.’25 Het staat 
vast dat er in deze periode maar één Wouter Cornelisz. in Langerak was. Het is daarom 
aannemelijk dat hij de echtgenoot van Aentgen Adriaens was en dus de zwager van Dirck 
Adriaensz. Wouter Cornelisz.’ optreden als hulder ondersteunt zo de veronderstelde filiatie 
Wouter Cornelisz. - Jan Woutersz.
In de administratie van het leenhof van Vianen is de vererving van het leen verder terug 
te volgen. Wouter Adriaensz. was op 20-6-154426 met dit leen beleend na de dood van 
zijn vader, Adriaen Dircxz., die het weer op 9-4-1539 van zijn broer Aernt Dircxz. had 
overgenomen.27 Deze laatste had dit leen van zijn vader Dirck Aerntsz. geërfd, die op zijn 
beurt op 18-3-1484 hiermee beleend was.28 Op 16-5-1445 had Aernt Petersz. dit leen bij 
overdracht door een zekere Dirck Willemsz. verkregen. Vermoedelijk was deze Aernt 
Petersz. de vader van Dirck Aerntsz.

Weer 30, Ewoutenweer, en land in Noordeloos

Er is een derde sterke aanwijzing voor de filiatie Wouter Cornelisz. – Jan Woutersz. Bij de 
boedelscheiding tussen de drie kinderen van Jan Woutersz. Nomen en Maritgen Pietersdr 
op 8-2-1654, krijgt hun oudste zoon Adriaen Jansz. Noomen de helft van weer 19, inclusief 
het leen van 4 m. De andere helft krijgt zijn zwager, Aelbert Gijsbertsz., de echtgenoot van 
Adriaentgen Jansdr. Noomen. Samen krijgen zij ook nog 7½ m. land in Noordeloos. De 
jongste zoon, Pieter Jansz. Nomen, krijgt het weer 30, genaamd ‘Eeuwitten/Eeuwouten 
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weer’, groot 7½ m.29 Eénmaal, op 24-11-1682,30 wordt dit weer naar hem ‘Pieter Jan 
Nomens weer’ genoemd.
Wat weten we over weer 30, het ‘Eeuwouten weer’? In het Oudschildgeld van 1599 lezen 
we op de plaats in het register waar we weer 30 mogen verwachten: ‘Ewout Jansz. nu Jan 
Woutersz. 8 m. eijgen en bruijckt’. Inderdaad was Ewout Jansz. in 1536 eigenaar van dit 
weer: ‘Ewout Jansz. bruijckt 8 m. landts hem selver toebehorende’. Het is dus duidelijk dat 
het weer naar hem vernoemd is. In de drie versies van het kohier van de morgentalen van 
1579 lijkt het op het eerste gezicht wel of weer 30 is overgeslagen. Steeds volgen op elkaar 
Bastiaen Jan Aertsz. met 12½ m. en Griete Luevens met 7½ m., waarin we de eigenaars 
van de weren 29 en 31 herkennen. De oplossing is gauw gevonden. Op de plaats van weer 
19 staat, zoals we al aangaven, Wouter Cornelisz. Echter niet met 12½ m., de grootte van 
weer 19, maar in twee versies van het kohier met 20 m. en in de derde versie als ‘Wouter 
Cornelisz. 12½ m., noch 7½ m’. Deze laatste 7½ m. kan niet anders dan op weer 30, 
‘Eeuwouten weer’, slaan. Zowel weer 19 als weer 30 zijn dus van Wouter Cornelisz. aan 
Jan Woutersz. Nomen gekomen.
Niet alleen in Langerak bestaat er een overgang van land van Ewout Jansz. op Wouter 
Cornelisz., ook in Noordeloos is die aan te tonen. En ook daar is later Jan Woutersz. Nomen 
eigenaar van dit land.
In het 10e penningkohier van Noordeloos van 156131 worden in de polder van de Noordzijde 
van Noordeloos over de tiendweg als eigenaars van 7 m. land genoemd Thomas Aertsz. ‘en 
enen genaemt Ewout’.
Op 14-8-1561 zijn de erfgenamen van Ewout Jansz. in Langerak belenders van 3½ m. land 
op de Noordzijde van Noordeloos, dat dan aan Thomas Aertsz., wonend in Langerak, wordt 
verkocht.32 
Op 17-2-1572 neemt Aert Thomasz. een hypotheek op 3½ m. land op de Noordzijde van 
Noordeloos, gelegen tussen de tiendwetering en de landscheiding (met Langerak), met als 
belender Wouter Cornelisz.33

Op 1-3-1573 en 17-12-1573 is Wouter Cornelisz. in Langerak belender van land op de 
Noordzijde van Noordeloos over de tiendwetering van onder meer Aert Thomasz.34

In de penningkohieren van Noordeloos van 1627 en 1638 komt als eigenaar Jan Woutersz. 
van Langerak voor.35

In het kohier van 1667 zijn het de erfgenamen van Jan Woutersz.36 En ook in het Familiegeld 
van Noordeloos van 1674 worden de erfgenamen van Jan Woutersz. aangeslagen voor hun 
land onder Noordeloos, onder de personen, die niet in Noordeloos woonachtig zijn.37 In de 
hierboven genoemde boedelscheiding van de kinderen van Jan Woutersz. uit 1654 wordt 
dit land omschreven als ‘een partye lants groot seven mergen drie hont eygen lants gelegen 
op Noordeloos in drie weeren, liggende altesaemen aen de lantscheydinge’.38

Zowel de beide Langerakse weren (19 en 30) als het land op de Noordzijde van Noordeloos 
kwamen dus van Wouter Cornelisz. aan Jan Woutersz. Noomen. Samen met het weinig 
voorkomen van de naam Wouter in het Langerak in de periode van 1560 tot 1590 en de 
betrokkenheid van Wouter Cornelisz. bij de overdracht van het Vianense leenland dat in 
1596 ook aan Jan Woutersz. kwam, valt naar onze mening uit deze overgangen van land, 
zowel in Langerak als in Noordeloos, af te leiden dat Wouter Cornelisz. met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid de vader van Jan Woutersz. Noomen is, en dus dezelfde als 
de in 1587 genoemde Wouter Noom uit Langerak.
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Een oudere generatie?

Als we onderzoeken of de genealogie nog verder valt op te voeren, rijzen bij het volgen 
van de lijn van het grondbezit twee vragen. (1) Wouter Cornelisz. was in 1560 als hulder 
betrokken bij de overdracht van het Vianense leenland, afkomstig uit de familie van zijn 
vrouw Aentgen Adriaens. Dit leen lag in weer 19 dat in 1579 op zijn naam stond; was 
het gehele weer 19 soms afkomstig uit Aentgens familie? (2) Wat was de relatie tussen 
Wouter Cornelisz. en Ewout Jansz., van wie Wouter zowel ten aanzien van Ewoutenweer 
in Langerak als in Noordeloos rechtsopvolger was? 
Indien we het Oudschildgeld van 1536 vergelijken met de registers van 1579 en 1599 valt 
op beide vragen een antwoord te geven. Het enige weer van 11½ morgen (de grootte van 
weer 19) dat in 1536 in aanmerking komt, is dat van Cornelis Jansz.: ‘Cornelis Jansz. 

1445, † v.1484
(L19) (W20)

Jan
(W19?) (W30?) schepen

1484, † 1539
(L19)

schepen
1479, 1488
(W20?)

1536, † v.1561
(W30)

schout
1512, † 1526/7
(W19)

Adriaen 

1536, † 1544
(L19)

1536, † 1539
(L19)

1536, 1539
(W20)

schout
1527, 1536

Wouter 

Noom
1579
(W19) (W30)

Aentje 
Adriaens
† 1596
(L19)

Dirck 

1560
(L19)

Wouter 

1544, † 1560
(L19)

Nomen
schepen
1599
(W19) (L19) 
(W30)

Nomen
schepen
(W19) (L19)

Nomen
burgemeester
(W30)

Adriaentje 
Jans Nomen

Aernt Petersz.

Dirck Aerntsz. Peter Aerntsz.

Cornelisz. Adriaensz. Adriaensz.

Jan Woutersz. 

Adriaen Jansz. Peter Jansz.

Ewout Jansz. Cornelis Jansz.
Dircksz.

Aernt Dircksz. Dirck Petersz.

Jan Cornelisz.

De vererving van het Vianense leen (L) in weer 19 en van de weren (W) 19, 20 en 30
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bruijckt 11½ m. lants hem selver toebehorende’. Cornelis Jansz. moet dus de eigenaar van 
(het meeste land in) weer 19 zijn geweest en daarmee hoogstwaarschijnlijk de vader van 
Wouter Cornelisz. Dat zijn naam als enige in het register van 1536 wordt genoemd (en niet 
ook die van Dirck Aerntsz., de grootvader van Aentgen Adriaens en de bezitter van het leen 
van vier morgen op dat moment), impliceert dus niet dat Cornelis Jansz. ook de eigenaar 
van het hele weer, maar wel van het grootste deel van het weer was.39 Het antwoord op de 
eerste vraag kan zijn dat de eigendomsrechten van Wouter Cornelisz. op (het grootste deel 
van) weer 19 niet van de kant van zijn vrouw kwamen, maar van zijn (waarschijnlijke) 
vader.

Over de familie van Aentgen Adriaens, dus van de leenmannen van het Vianense leen 
van 4 morgen in weer 19, is nog wel wat meer bekend. Aentgens grootvader Dirck 
Aerntsz., schepen in Langerak,40 hoewel leenman tot zijn overlijden in 1539, komt in het 
Oudschildgeld van 1536 niet meer voor; nòch met leenland, nòch met eigen land. Haar 
vader Adriaen Dircksz. (overleden 1544) en haar oom Aernt Dircksz. (overleden 1539) 
worden in 1536 wel genoemd: respectievelijk met 6 en 20 morgen. Dit land kon nog niet 
gelocaliseerd worden.
Interessant is, dat we via een omtrekkende beweging wel greep krijgen op het land van 
Aentgens overgrootvader Aernt Petersz., die in 1445 het leen in weer 19 verwierf. Zijn 
erfgenamen zijn in 148441 de westelijke belenders van het leenland in weer 19 en dus zeer 
waarschijnlijk eigenaars van (een deel van) weer 20 (of van land in weer 19). Vanwege 
zijn voornaam en patroniem zou Peter Aerntsz., in 147942 en 148843 schepen van Langerak 
en dan zegelend met een hamer,44 één van deze erfgenamen geweest kunnen zijn. Deze 
veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat vanaf 1536/1539 en nog decennia 
daarna een Dirck Petersz. zowel de westelijke belender van het leen was, als de eigenaar 
van weer 20, groot 10 morgen.

Waarschijnlijk heeft dus Aernt Petersz.’ zoon 
Dirck Aerntsz. het leen van vier morgen in weer 19 
(en ander land) gekregen; een andere zoon, Peter 
Aerntsz., de 10 morgen in weer 20. Vanwege de 
nabijheid van de weren is het zo tevens begrijpelijk 
dat Aernt Petersz. op weer 20 in 1445 het door 
hem gebruikte land van 10 morgen uitbreidde 
door de aankoop van het leen van vier morgen 
in weer 19. Volgens onze reconstructie kwamen 
meer dan honderd jaar later door het huwelijk van 
Wouter Cornelisz. Noom en Aentgen Adriaens 
het bezit van het Vianense leen in weer 19 en de 
eigendom van de rest van dit weer opnieuw in één 
hand. Weer een eeuw later, bij de boedelscheiding 
tussen de erfgenamen van Jan Woutersz. Nomen 
in 1654, vererfden zowel het leen als de helft van 
het gehele weer tezamen aan dezelfde erfgenaam, 
Adriaen Jansz. Nomen, naar wie het weer voortaan 
genoemd werd.
Terug naar de familie van Wouter Cornelisz. Nu we 

Zegel van Peter Aerntsz, 

schepen in Langerak, 1479 en 1488 

(Foto: ARDOU)
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Cornelis Jansz. op weer 19 en Ewout Jansz. op weer 30 (in 1536) als rechtsvoorgangers van 
Wouter Cornelisz. (in 1579) kennen, kan ook op de tweede vraag - naar de relatie tussen 
Wouter Cornelisz. en Ewout Jansz. - een antwoord worden gegeven. Het is zonder meer 
aannemelijk dat Cornelis en Ewout Jansz. broers waren, dat Ewout kinderloos overleed en 
dat Wouter Cornelisz. zowel de goederen van zijn vader (in Langerak) als van zijn oom (in 
Langerak en Noordeloos) erfde.

Cornelis Jansz.

Tussen 1512 en 1545 vinden we Cornelis Jansz. herhaaldelijk genoemd. De namencombinatie 
‘Cornelis Jansz.’ was heel frequent, maar toch was er in Langerak in deze periode slechts 
één persoon met deze naam. In de jaren van 1512 tot 1526 was (een) Cornelis Jansz. schout 
van Langerak. Als schout zegelde hij verschillende oorkonden; in 1520 werd hij aangeduid 
als ‘den eerbaren Cornelis Jansz, schout van Langenraick’.45

Een akte uit 152746 bevestigt dat hij inderdaad de Cornelis Jansz. van weer 19 was. Voor 
een goed begrip gaan we terug naar het Oudschildgeld van 1536. Daarin wordt Cornelis 
Jansz. genoemd als eigenaar en gebruiker van weer 19. De direct daarop volgende post 
luidt: ‘noch die kerck tot Nijpoort 7½ m. lants bruijckt Cornelis Jansz’. De ligging van dit 
in Langerak gelegen kerkeland van Nieuwpoort kon nog niet worden vastgesteld. Door 
de volgorde en het verbindende woord ‘noch’ blijkt dat het bij weer 19 en het kerkeland 
van Nieuwpoort om dezelfde Cornelis Jansz. gaat. Hij was daarmee één van de grotere 
boeren van het dorp. De genoemde akte van 1527 werpt een verrassend licht op deze 
Cornelis Jansz. De erfgenamen van wijlen Cornelis Jansz., ‘scout in Langeraeck (...) 
zaliger gedachten’ beloven daarin namelijk aan de kerkmeesters van Nieuwpoort voor 11 
november 24½ schild te betalen. Als erfgenamen worden daarbij Jan Cornelisz., ‘scout nu 
in den tyt wesende in Langeraeck’ en Adriaen Woutersz. genoemd.
In combinatie met het Oudschildgeld van 1536 blijkt hieruit dat de in 1536 als pachter 
van kerkeland van Nieuwpoort genoemde Cornelis Jansz. inderdaad de schout Cornelis 
Jansz. was, dat hij al in of voor 1527 was overleden, en dat zijn erfgenamen, onder wie de 
schout Jan Cornelisz., toen aansprakelijk waren voor achterstallige pacht van dit kerkeland. 
De vermelding in 1536 van Cornelis Jansz. als eigenaar van weer 19 en gebruiker van 
kerkegoed van Nieuwpoort betreft dus niet hemzelf, maar zijn erfgenamen; een verschijnsel 
dat in registers vaker voorkomt. Uit de akte van 1527 valt dus af te leiden dat Cornelis 
Jansz. met weer 19 en kerkeland van Nieuwpoort en vader van Wouter Cornelisz. Noom, 
dezelfde is als Cornelis Jansz., schout van Langerak en gestorven voor of in 1527.
Uit de akte van 1527 blijkt bovendien dat Cornelis Jansz. nog een zoon Jan Cornelisz. had, 
die zijn vader blijkbaar opvolgde als schout. Hij zegelde in 1532 met een zegel dat sterk 
geleek op dat van Cornelis Jansz.47 De andere genoemde erfgenaam, Adriaen Woutersz. 
(den) Benschopper, die in 1536, 1545, 1550 en 1564 schout van Langerak was,48 zou goed 
een schoonzoon van Cornelis Jansz. geweest kunnen zijn. Dat de zoon Wouter Cornelisz. 
in 1527 en 1536 nog niet wordt genoemd, wijst erop dat hij aanmerkelijk jonger zal zijn 
geweest dan Jan Cornelisz.
In 1545 droeg Cornelis Jansz.’ weduwe Margriet land over aan twee dochters, waarbij 
de eerste meer kreeg omdat zij haar moeder op haar oude dag zou verzorgen: ‘hoer leven 
lanck te onderhouden van cost ende cleder ende voert van als dat sy behoeft ende alle hoer 
schulden te betalen ende als sy afflivich geworden is eerlicken ter eerden te helpen als dat 
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behoirt’. Of Margriet ook de moeder van Jan en Wouter Cornelisz. was, weten wij niet. 
Waar de stukjes land lagen die Margriet aan haar dochters gaf, weten we evenmin. Maar 
opvallend is wel dat van één ervan wordt gezegd: ‘boven is naestgelant Ewout Jansz. ende 
beneden Thoenis Peterss erven mit hoer hulpers’.49

Wapen en handmerken

Er zijn enkele ‘tekens’ uit deze familie bewaard. Het wapen op het zegel van Cornelis 
Jansz. uit 1520 vertoont: een gaand viervoetig dier, de bek iets open, met gespitste oren, 
geen of een klein staartje, en stipjes op de rug. De Boo en De Vey Mestdagh opperden: een 
hinde? Het dier is (heraldisch) linksboven vergezeld van een vijfbladig bloempje.50

Cornelis Jansz.’ zoon Jan Cornelisz., eveneens 
schout van Langerak, zegelde in 1532 met een 
erop gelijkend wapen: een gaand viervoetig 
dier, linksboven vergezeld van een geknopt 
schuinkruisje.51 Het vijfblad van Cornelis Jansz. en 
het kruisje van Jan Cornelisz. lijken als breuken te 
moeten worden gezien.
Van latere generaties zijn geen zegels en wapens 
bewaard; wél handmerken. Zo tekende Jan 
Woutersz. met een schuinkruis met een horizontaal 
streepje erdoor, zijn zoon Peter Jansz. Nomen met 
een eenvoudig staand kruis, en diens oomzegger 
Pleun Ariensz. Nomen met een ‘hekje’ (twee 
verticale lijnen gekruist door twee horizontale).
Een nog steeds tastbare herinnering aan de Nomens 
in Langerak zijn de initialen ‘IPN, KM’ van Jan 
Pleunen Nomen, kerkmeester, op de preekstoel uit 
1718/1723 in de oude kerk van Langerak.52

Fragment genealogie

I. Jan N.N.

Kinderen:
1. Cornelis Jansz., volgt II.
2. Ewout Jansz., overl. voor 14-8-1561, vermoedelijk kinderloos, bezit land in Langerak 

en in Noordeloos. Zijn land vererft op zijn neef Wouter Cornelisz. Noom. 

II. Cornelis Jansz., overl. in 1526 of 1527, bezit land in Langerak, schout van Langerak 
(1512, 1520, 1523, 1526), tr. Margriet, overl. in of na 1545.
Margriet had twee dochters, Margriet en Geertruyt. Het is onbekend of zij ook de moeder 
is van de zoons van Cornelis Jansz.

Zegel van Cornelis Jansz., 

schout van Langerak, 1520 

(Foto: ARDOU)
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Kinderen:
1. Jan Cornelisz., overl. na 1536, bezit land in Langerak, schout aldaar (1527, 1532).
2. Wouter Cornelisz. Noom, volgt III.

III. Wouter Cornelisz. Noom, voor het eerst vermeld op 22-8-1560, overl. tussen 30-1-
1587 en 1599, bezit land in Langerak en in Noordeloos, tr. voor 22-8-1560 A(dria)entgen 
Adriaensdr., overl. voor 17-10-1596, dochter van Adriaen Dircxz., leenman van Vianen/
Ameide voor land in Langerak.53

Kind:
1. Jan Woutersz. Noomen, volgt IV.

IV. Jan Woutersz. Noomen, overl. tussen 30-5-164954 en 8-2-1654, bezit land in Langerak 
en in Noordeloos, schepen van Langerak (1597)55 en achtman van Langerak (1595, 1599-
1601, 1627, 1629 en 1631),56 tr. Maritgen Pietersdr. uit Tienhoven, overl. tussen 18-5-
161057 en 14-4-1636,58 dochter van Pieter Jan Berentsz. en (Marichgen?) Jacobsdr. Vueren.59

Kinderen:
1. Adriaen Jansz. Noomen, volgt Va.
2. Pieter Jansz. Noomen, volgt Vb.
3. Adriaentgen Jansdr. Noomen, overl. na 29-11-1678,60 tr. voor 14- 4-163661 Aelbert 

Gysbertsz., bouwman en schepen/heemraad te Tienhoven (1640-1669), overl. tussen 
10-4-167162 en 20-3-1674,63 zoon van Gijsbert Cornelisz. en Metgen Aelberts 
Vermaeth. Uit dit huwelijk 2 kinderen, Merrigen en Cornelis.

Va. Adriaen Jansz. Noomen, overl. tussen 16-9-166064 en 24-6-1661, bezit land in Langerak 
en in Noordeloos, schepen van Langerak (1640-1642, 1645-1647 en 1651-1658), waarsman 
aldaar (1655,1660-1661), tr. Goudriaan 29-11-1637 Sytgen Pleunen uit Goudriaan, overl. 
tussen 16-8-166265 en 30-4-1669,66 dochter van Pleun Florisz. en Maritgen Claesdr.67

Kinderen:
1. Pleun Ariensz. Noomen, geb. Langerak ca. 1645,68 bouwman, burgemeester (1682) en 

schepen (1680, 1691) te Langerak, overl. voor 5-1-1699,69 tr. Annitgen Pietersdr. Uit 
dit huwelijk 6 kinderen: Arien (1675), Pieter, Annitgen, Jan, Gijsbert en Jan (1689).

2. Niesken Ariens Noomen, overl. tussen 15-6-1694 en 6-4-1719,70 tr. Gysbert Willemsz. 
Heycoop, bouwman in Meerkerksbroek, schepen van Meerkerk (1684-1697), zoon 
van Willem Gysbertsz. en Anneken Thonisdr. Uit dit huwelijk een zoon Arien en 3 
jong overleden kinderen, Willem (2x) en Seijtje.

3. Wouter Ariensz. Noomen, bezit land in Langerak en Noordeloos,71 woont op 
Tienhoven,72 schepen aldaar,73 kinderloos overl. tussen 6-4-1719 en 12-5-1722.74

4. Maritgen, kinderloos overl. voor 15-6-1694.
5. Neeltgen Ariens Noomen, overl. na 15-6-1694, tr. Gysbert Petersz. Heycoop, zoon 

van Peter Gysbertsz. en Metjen Cornelis Vink, bouwman in Meerkerksbroek. Uit dit 
huwelijk 2 zoons, Peter (1670) en Arien (1672). 

6. Jan den oudste, bouwman te Langerak, kinderloos overl. voor 15-6-1694.
7. Jan den jongen anders genaamd Jan Symonsz., bouwman te Langerak, kinderloos 

overl. voor 15-6-1694.
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8. Maritgen de jongste, kinderloos overl. voor 15-6-1694.

Vb. Pieter Jansz. Noomen, bezit land in Langerak, achtman (1655, 1662/63, 1668), schepen 
(1670) en burgemeester (1671/72) van Langerak, overl. tussen 18-11-167275 en 2-2-1674,76 
tr. Maritgen Symonsdr. de Best, overl. na 4-5-1684,77 dochter van Symon Jansz. de Best en 
Neeltgen Segersdr. Verduyn. Zij hertr. Cornelis Jansz. Vuyck.

Kinderen:
1. Wouter Pietersz. Noomen, bouwman te Langerak, overl. tussen 23-10-167278 en 2-2-

1674, tr. voor 5-5-166379 Sytgen Petersdr. Croock, overl. na 29-6-1708,80 dochter van 
Peter Thonisz. bijgenaamd Croock en Willemken Aertsdr. Zij huisvesten in oktober 
1672 (‘rampjaar’) een zieke soldaat die daarom niet kon aanmonsteren.81 Uit dit 
huwelijk 2 kinderen, Lijsken (1663) en Pieter (1666). Zij hertr. (otr. Goudriaan 23-3-
1674) Daem Leendertsz. van Hippel, weduwnaar van Heyltgen Jans Covel.

2. Jacob Petersz. Nomen alias Jacob Peersen Ooms, in 1671 had hij het niet verwerkelijkte 
plan een grutmolen in Oudewater te kopen,82 later weer in Langerak, kinderloos (?) 
overl. na 21-2-1715.83

3. Maritgen Petersdr., tr. (otr. Schoonhoven 1-9-1666) Maximilaen Mathijsz. de Hoop, 
ged. Schoonhoven 24-7-1645, zoon van Mathijs Roelofsz. de Hoop en Heyltgen 
Maximiliaensdr. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Roelof (1671), Pieter (1674), Aaltje 
(1676), Mathijs (1678) en Ariaentje (1680), allen gedoopt te Schoonhoven.

4. Jan de Best alias Jan Pietersz. Oom/Noome, bouwman te Meerkerk, overl. voor 30-
3-1673, tr. Maritgen Ariensdr. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Simon (1666) en Cornelis 
(1668). Zij hertr. voor 30-3-1673 (doop van kind uit haar 2e huwelijk) Cornelis 
Hendrixz. Vlot.

5. Maria, nog onmondig op 2-2-1674, kinderloos overl. voor 4-5-1684.
6. Seger, kinderloos overl. Langerak 31-1-1672.83

7. Neeltgen, kinderloos overl. Langerak 2-11-1672.83 

AFKORTINGEN
ARDOU  Archief Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht
HUA    Het Utrechts Archief
NA    Nationaal Archief, Den Haag
oa    oud archief
ona    oud notarieel archief
ora    oud rechterlijk archief
RAG    Regionaal Archief Gorinchem
SAD    Stadsarchief Dordrecht, ‘Erfgoedcentrum DiEP’
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1. De Noomens in de Zaanstreek behoorden 
tot verschillende families. Zie onder 
(veel) meer: B. Koene, Goede luiden en 
gemene onderzaten. Assendelft vanaf 
zijn ontstaan tot de nadagen van de 
Gouden Eeuw (Hilversum 2010), blz. 
184, 294, 296; J. Honig, Geschiedenis 
der Zaanlanden (Zaandijk 1849), dl. I, 
blz. 77-81, 273, 294, 300; P. Boorsma, 
Duizend Zaanse molens (Amsterdam 
1968), blz. 275; M.C. Schaap-Jongens, 
Geschiedenis van het voorgeslacht van 
Elisabeth Noome, 1599-1919 (Koog aan 
de Zaan 1991); G.J. Honig, Over Jan 
Cornelisz Nomen, in: De Zaende 2 (1947), 
blz. 268-272; P.C. Bloys van Treslong 
Prins en J. Belonje, Genealogische en 
heraldische bijzonderheden (Utrecht 
1928-1931), dl. V. Terecht kritisch over 
de oudste Zaandamse Noomen (1543) 
is: D. Kerssens, Het behouden land. 
Kalverpolder 1000 jaar cultuurhistorie 
(Wormerveer 2005), blz. 21-22.

2. Ostfriesisches Urkundenbuch, nr. 1463 
(4-11-1495); Eggerik Beninga, Cronica 
der Fresen, hrsg. von H. Ramm (Aurich 
1964), dl. II, blz. 623.

3. Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(Den Haag 1913), dl. IX, blz. 2118: ‘Noom: 
bijvorm in de volkstaal van Oom, ontstaan 
in verbindingen waarin het voorafgaand 
woord op een -n eindigde, als bijv. mijn 
oom’; G.J. Boekenoogen, De Zaansche 
volkstaal (Leiden 1897), blz. liv, cviii, 
692-693; voor de Alblasserwaard bijv. de 
roman van J.W. Ooms, Lidia en de Erven 
Neuteboom (Nijkerk 1942), blz. 78.

4. Zoals Jacob Petersz. Nomen/Jacob 
Peersen Ooms (hierna Vb.2) in Langerak 
en Jacob Claesz. Noome/Noomes/
Nomen (1629/1635) aan het Blauwe Pad 
in West-Zaandam.

5. A.M. Verbeek, Een geslacht Oom 
(Ooms), vanouds in en rond Nieuwpoort 
Z.H., in: Ons Voorgeslacht jrg. 45 (1990), 
blz. 461; S.A.C. Dudok van Heel, Vroege 
brouwerijen aan de Amstel in de vijftiende 
en zestiende eeuw, in: Amstelodamum 
82 (1990), blz. 29-30, 36-37, 64, 67. De 
Nieuwpoortse en Amsterdamse families 
waren niet verwant met de Langerakse en 
Zaanse.

6. SAD, ora Langerak inv. nr. 26 fol. 37v.
7. V. Brandwijk, Kwartierstaat Vermeij-

Verschoor, in: Kwartierstatenboek 
Prometheus XVIII (2003), blz. 441, 
457; A.W. den Hartogh-Zijderveld, 
Kwartierstaat Zijderveld, in: B. 
de Keijzer (red.), Zuidhollandse 
genealogieën II (Rotterdam 1991), blz. 
131; L.A.F. Barjesteh van Waalwijk 
van Doorn, Noome, in: idem e.a., 
Kwartierstatenboek Alblasserwaard, 
Krimpenerwaard, Lopikerwaard en 
Vijfheerenlanden (Rotterdam 1991), blz. 
154-156.

8. L.F. Teixeira de Mattos, De 
waterkeringen, waterschappen en 
polders van Zuid-Holland, deel IV: De 
Waarden, afd. II: Het Land tusschen Lek 
en Merwede (Den Haag 1931), blz. 147.

9. SAD, ora Langerak inv. nr. 34.
10. SAD, ora Langerak inv. nr. 21 fol. 71-72v.
11. SAD, ora Langerak inv. nr. 26 fol. 210v.
12. SAD, ora Langerak inv. nr. 22 fol. 245v.
13. H.M. Kuypers, Een weinig bekende 

bron uit Langerak, het kohier van 
de morgentalen van 1579, in: Ons 
Voorgeslacht jrg. 64 (2009), blz. 262-269.

14. SAD, ora Langerak inv. nr. 25 fol. 110.
15. SAD, ora Langerak inv. nr. 21 fol. 26v.
16. SAD, ora Langerak inv. nr. 21 fol. 89v.
17. SAD, ora Langerak inv. nr. 22 fol. 24.
18. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 26 fol. 

74.
19. HUA, Financiële instellingen inv. nr. 

1675.
20. SAD, oa Langerak inv. nrs. 32 en 79. Zie 

ook: Kuypers, Een weinig bekende bron, 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 64 (2009), blz. 
262-269.

21. SAD, oa Langerak inv. nr. 34.
22. SAD, ora Nieuwpoort inv. nr. 19.
23. Het is heel wel mogelijk dat Wouter Jorisz. 

in Nieuwpoort woonde. De weren 106 en 
107 liggen namelijk vlakbij Nieuwpoort 
en vele andere eigenaren van deze weren 
waren inwoners van Nieuwpoort.

24. Daarover hierna meer.
25. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 21 fol. 

75v.
26. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 18 fol. 

20v.

NOTEN
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27. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 17 fol. 
68v.

28. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 12 fol. 
25.

29. Daarbij krijgt hij nog 3 m. land in weer 
97.

30. SAD, ora Langerak inv. nr. 22 fol. 307v.
31. NA, Staten van Holland voor 1572 inv. 

nr. 1370.
32. RAG, ora Noordeloos inv. nr. 922 fol. 

243v.-244.
33. RAG, ora Noordeloos inv. nr. 924 fol. 

448v.
34. RAG, ora Noordeloos inv. nr. 924 fol. 

485v. en fol. 489.
35. SAD, Stadsarchief Dordrecht inv. nrs. 

3977 fol. 314 en 3978 fol. 205v.
36. SAD, Stadsarchief Dordrecht inv. nr. 

3980.
37. NA, Rekenkamer ter Auditie inv. nr. 13.
38. SAD, ora Langerak inv. nr. 26 fol. 36v., 37. 

39. Er zijn meer voorbeelden te geven van 
weren die op naam van één eigenaar of 
gebruiker stonden, maar in feite meer 
eigenaars of gebruikers hadden van 
(kleinere) delen.

40. NA, Sint-Michiel op de Berg inv. nr. 145 
(middelste charter, vóór 1527).

41. HUA, Leenhof van Vianen inv. nr. 12 fol. 
25.

42. NA, Sint-Michiel op de Berg inv. nr. 144 
(16-12-1479).

43. ARDOU, oud archief inv. nr. 423 (15-5-
1488).

44. J.H. de Vey Mestdagh m.m.v. J.A. de Boo, 
Liber Sigillorum. De zegels in het archief 
van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije 
van Utrecht, 1200-1811 (Utrecht 1995), 
dl. I, blz. 46; dl. II, blz. 16.

45. RAG, ora Noordeloos inv. nr. 919 fol. 
240v. (1-8-1512, geciteerd op 27-4-1550), 
uittreksels op www.hogenda.nl; SAD, 
weeskamer Nieuwpoort inv. nr. 1, blz. 39 
(1526), met dank aan mevr. W. de Graaf-
Valk; ARDOU, oud archief inv. nr. 852, 
oorkonde nr. 7 (1520).

46. SAD, ora Nieuwpoort inv. nr. 53 (‘voir 
Sinte Gregoirendach’ 1527).

47. ARDOU, oud archief inv. nr. 852 (14-4-
1532); Liber Sigillorum, dl. I, blz. 73; dl. 
II, blz. 30.

48. Zie voor Adriaen Benschopper: Liber 
Sigillorum, dl. I, blz. 73-74, nr. 852 (14-
4-1532), nr. 853 (7-5-1550), nr. 853 (2-
11-1564); A. van Lommel, De kerkelijke 
toestand der gemeente Langerak in den 
Alblasserwaard, in: Bijdragen voor de 
geschiedenis van het bisdom Haarlem 
jrg. 10 (1882), blz. 440-445; H.M. 
Kuypers, De familie(s) (van) Abeel uit 
Langerak, in: Ons Voorgeslacht jrg. 64 
(2009), blz. 103; B. de Keijzer, De familie 
de Ridder (Ameide en omgeving), in: Ons 
Voorgeslacht jrg. 64 (2009), blz. 160.

49. SAD, ora Langerak inv. nr. 64; H. 
Bordewijk, Archieven betreffende 
Langerak, uitg. Provinciale inspectie der 
archieven in Zuid-Holland (1970), regest 
138.

50. ARDOU, oud archief inv. nr. 853 (28-3-
1520); Liber Sigillorum, dl. I, blz. 73; dl. 
II, blz. 30. De beschadigde oorkonde NA, 
Sint-Michiel op de Berg inv. nr. 145 (van 
vóór 1527), heeft nog één zegel (mogelijk 
van de mee zegelende ‘Cornelis Jansz., 
schout in Langeraeck’) met een hinde-
achtig dier met gespitste oren, kleine 
stipjes op de rug en een klein staartje. 
Linksboven geen vijfblad maar een 
staand kruisje. Indien dit Cornelis Jansz.’ 
zegel is, zou hij dus twee maal een zegel 
hebben laten maken. Van de Langerakker 
schout Benschopper kennen we zelfs drie 
zegels met licht variërende wapens.

51. Liber Sigillorum, dl. II, blz. 30. De 
kop van het dier op het zegel van Jan 
Cornelisz. is wat plomper dan op dat 
van Cornelis Jansz. Bij Cornelis Jansz. 
heeft het poten met drie tenen, bij Jan 
Cornelisz. met twee tenen.
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VARIA

DRENKELINGETJE TE ZWIJNDRECHT ANNO 1604

door
K.J. Slijkerman*

In een Zwijndrechts dingtaalboek (Stadsarchief Dordrecht 504, inv. nr. 15, akte dd. 4-7-
1604) werd een notitie gevonden over een verdronken en opgedrecht ‘knechtken’, dat wil 
zeggen een jongetje, met beschrijving van hetgeen hij toen aan zijn lichaam droeg. Hiermee 
wordt nog weer eens bevestigd dat jonge jongetjes destijds als meisjes gekleed gingen. De 
tekst luidt als volgt:

‘Den 4en Julij 1604 is alhier een kijnt gevischt dat verdroncken was en[de] hadde aen boven 
een geel rocxken en[de] onder een with rocxke met twee roode kouskens, het hadde op het 
hooft een saeije mutsken, met een pluijmke daer op, en[de] hadde aen zijn een ermken een 
braselecke van blauwe en[de] witte craelkens en[de] was een knechtken t welck bij consent 
van[de] officier opt kerckhoff van Schobbelant begraven is’.

* Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde; e-mail: kjslijkerman@planet.nl


