Is Verschoor familie van
Verschoor?
Een onderzoek naar voorouders
Delen Teuntje Heistek-Verschoor en Cornelia Heijstek-Verschoor een
zelfde voorouder?
Door Fred Heistek

Is Verschoor familie van Verschoor?
Alle voorouderlijke families zijn mij even lief. Mijn helaas overleden moeder is een Verschoor,
vanzelfsprekende doe ik reeds enige tijd onderzoek naar dit voorgeslacht en heb veel van haar
voorouders aan mijn Kwartierstaat kunnen toevoegen. De oudst bekende Verschoor zou een Jan van der
Schoer (zo werd in die tijd de naam geschreven) kunnen zijn die rond het jaar 1300 kan zijn geboren. Van
die familie is een familiewapen bekend en heb ik een zegelafdruk op het internet gevonden.
In het artikel over het gezin dat Dingeman Heijstek met Johanna Strik vormde en waarover ik eerder op
dit weblog publiceerde, informeerde ik u dat Cornelia Verschoor de moeder is van Dingeman. Vanwege
een gezonde nieuwsgierigheid die genealogie-onderzoekers niet vreemd is, vroeg ik mij hardop af of beide
vrouwen gemeenschappelijke voorouders hebben. Een vraag die mij langere tijd aan het onderzoeken
hield.
Zoeken naar gemeenschappelijke voorouders kan
niet altijd verlopen via de mannelijke lijn. Soms
kan het niet anders dan langs de vrouwelijke lijn.
Betovergrootvader van mijn moeder is de in
1829 als “natuurlijk kind” in Herkingen (ZH)
geboren Huibrecht Verschoor. Zijn moeder is
Dingena (Sofia) Verschoor. De vader is bij de
burgerlijke stand niet bekend geworden. Uit
onderzoek is gebleken dat Dingena een jaar na
de geboorte van Huibrecht getrouwd is met
Huibregt van Dijke. Gelet op de vergelijkbare
voornaam van beiden is het verleidelijk te
veronderstellen dat Huibregt voor zijn huwelijk
de strozak met Dingena deelde en tijdens dat
Oud Herkingen
samenzijn Huibrecht verwekte. Het ligt voor de
hand nu aan te nemen dat Huibregt van Dijke de
vader is van Huibrecht Verschoor. In alle oude documenten die ik heb doorgespit is daar geen grond voor
te vinden. Derhalve heet de vader van Huibregt voor mij “N.N.” (Nomen nescio).
Vanaf Dingena Verschoor ben ik haar voorgeslacht gaan uitzoeken waarbij ik mij beperkte tot de
voorvaders. Hetzelfde onderzoek heb ik gedaan naar de voorvaders van de eerder genoemde Cornelia
Verschoor. Bij het onderzoek van beide familietakken heb ik verrassende ontdekkingen gedaan. Niet
wereldschokkend, maar wel vermeldenswaardig. Bij beide families bleek dat door de eeuwen heen de
familienaam meer dan eens anders werd geschreven. Zoals: Verschoor, Van der Schoor, Van Schoer, Van
Scoer, Van der Schoer en Schoir. Eenmaal bleek een Verschoor met een Verschoor getrouwd te zijn. Iets
waar een genealoog niet op zit te wachten omdat het tot veel verwarring kan leiden. Na het uitzoeken van
veertien generaties voorvaders kon ik tot een conclusie komen.
Voorouders van
Dingena (Sofia) Verschoor
* 1802 Herkingen
†1882 Herkingen
Huwde in 1830 Huibregt van Dijke
Jan Verschoor
Huwde Maria Kaslander.
* 1763
Middelharnis
† 1763
Middelharnis
Pieter Verschoor
Huwde Dingena Sophia van Hoofdt.
* ~1731
Sommelsdijk
Arij Verschoor
Huwde Rookje Bakker.
* ~1705
Arie Pieterszn
van der Schoor
* ~1658
Den Hitsert
† 1712
Numansdorp
Pieter Adriaenszn
van der Schoor
* 1615
† 1674

Huwde notarisdochter Maria
Bastiaensdr Coomans. Hij was boer
in Korendijk.

Huwde Cornelia Ingelsdr.
Pieter was vanaf 1665 boer in ZuidBeijerland vanaf 1655 en woonde in
1674 in Klaaswaal.

Cornelia Verschoor
* 1801 Almkerk
† 1883 Almkerk
Huwde in 1828 Jan Heijstek
Jan Ariens Verschoor Huwde Antonia de Graaff.
* 1767 Almkerk

Arie Janse Verschoor
* 1737 Almkerk

Huwde Cornelia Tameris.

Jan Arienszn
Verschoor
* 1717 Werkendam
Arie Cornelissen
Verschoor
* 1682 Werkendam

Huwde Grietje Michielsdr Verschoor.

Cornelis Ariense
Verschoor
* 1647

Huwde Teuntje Cornelisdr.

Huwde Geertruijda Everds van
Batenburg.

Adriaen
Corneliszn van
der Schoor
† 1621
Cornelis
Willemszn van
der Schoor
* ~1540
† 1632 Klaaswaal

Willem
Leendertszn
Verschoor
* ~1520
† <1607 Charlois

Huwde Grietje Jansdr Plocharen.
Adriaen was boer in NieuwCromstrijen.

Arien Melissen
Verschoor
* ~1630 Sleeuwijk

Huwde Anneke Hendriksen.

Huwde Baeltge Jacobs van der
Stoep. Cornelis Willemszn was boer
in Cromstrijen. In 1619 woonde hij
in Oud-Beijerland; was bezitter van
heerlijke rechten in de
Ambachtsheerlijkheid van
Cromstrijen waar hij ook Schepen
was.
Van Willem Leendertszn is bekend
dat hij verpachter van bouwgronden
was.

Melis Ariens
Verschoor
* ~1605 Sleeuwijk
† ~1636

Huwde Mayke Jans.
Melis Ariens was tussen 1604 en 1607
Collecteur Verpondigen (belastingen).
In 1617 en 1618 is hij Secretaris van
Sleeuwijk.

Arie Meliszn
Verschoor
* ~1570
† 1632 Sleeuwijk

Huwde Maijke Corstendr. Arie Meliszn
was Landbouwer, Collecteur
Verpondingen te Sleeuwijk en
Secretaris van Sleeuwijk en Uppel. Hij
was eigenaar van landerijen te
Sleeuwijk en Almkerk.

Melis Harmanszn
Schoir
* ~1545 Sleeuwijk

Melis Harmanszn was landbouwer
afgevaardigde van Sleeuwijk. Hij was
drager van het Wapen Verschoor
Sleeuwijk: Gedeeld: I. in goud een
uitgerukte boom vergezeld boven van
twee eikels van natuurlijke kleur, II.
doorsneden: a. in zilver een pauselijke
tiara van goud, gaande over twee
schuingekruiste gouden sleutels; b. in
goud een rode dwarsbalk vergezeld van
21 bollen van hetzelfde, waarvan in het
schildhoofd 6 en 5 en in de schildvoet
4,3,2,1.

Herman Melisse
Schoir
* ~1515
† >1561 Sleeuwijk

Herman Melisse Schoir was Schout,
taxateur van de 10e penning en
heemraad van Sleeuwijk. Hij was
huurder van 22 morgen te Sleeuwijk.
Hij had dat land rechtstreeks gehuurd
van de landheer Philips van
Montmorence, graaf van Horne.

Leanaert
Pieterszn
Verschoor
* ~1495 Charlois
† 1543

Haven Charlois

Pieter Diericxzn
Verschoor
* ~1470
† ~1520 Charlois

Dierick Jacobszn
van Schoer
* ~1445 Ridderkerk
† >1498 Charlois

Jacob Janszn van
Schoer
* 1420 Ridderkerk
† >1497 Ridderkerk

Jan Schorenszn
van Scoer
* ~1380 Eemkerk
† Ridderkerk

Kerk in Charlois
Dierick Jacobszn was in 1470
Hoogheemraad in de polder Dirk
Smeetsland en van Meester Arend
van der Woudensland.
Rond 1480 vestigde hij zich vanuit
Ridderkerk in Charlois waar hij
landerijen had gekocht.
Van 1484 tot 1498 was hij Schepen
van Charlois. Belangrijke
documenten voorzag hij van een
lakstempel met daarin een
molenrad. Het Familiewapen toont
een zwart molenrad op gouden
achtergrond.
Jacob Janszn was Waardman van
Oud Reyerswaard. (Een waardman is
een persoon die toezicht hield op
bijvoorbeeld een beekje of sloot dat
uitkwam in een molenvijver)
Niet uitgesloten kan worden dat Jan
familie is van Willem Scoerenszn.
Deze behoorde tot Dordtse de
patriciërsfamilie Van Schoer. Een
familie met twee molenraderen als
wapenschild.

Melis Schoir
* ~1480

Kerk Sleeuwijk
Mr. Willem
Zevenbergen van der
Schoir
* ~1454
† ~1505
Mr. Arend van
Zevenbergen
* ~1435
† 1492

Gerryt van
Zevenbergen
* ~1390
Dirck van der Schoer
* ~1350 Eemkerk
† >1415
Huwde Willemsdr Van Zevenbergen

Willem is Meester in de Rechten. Hij
was eerst Poorter van Dordrecht en
later van Bergen op Zoom en
vervolgens Waard van Jan van
Almonde.. Hij bezat grond aan het
einde van de Kerkvaart tussen
Almonde en Drimmelen.
Arend was wat men in die tijd noemde
een Kabeljouw; een edele die zich had
uitgesproken te zijn vóór Bourgondië.
Als Mr. in de Rechten was hij als
raadsman verbonden aan het Hof van
Holland in Den Haag. Hij was ook Heer
van Heeswijk en Dinther.
Huwde Johanna van Roetselaer.
Ook hij was een Kabeljouw.

Dirck van der Schoer is zeer waarschijnlijk de gemeenschappelijke voorvader van zowel Dingena Verschoor en als van Cornelia
Verschoor.
Reeds in 1415 wordt melding gemaakt van Dirck van der Schoer als Heemraad van het Verdronken “Ambacht Eemde”. Het gebied
waar nu de Biesbosch ligt. Mogelijk was hij getrouwd met een dochter van Willem van Zevenbergen.
De laatste mij bekende voorouders zijn Cornelis Janszn van der Schoer, geboren rond 1325 en Jan van der Schoer mogelijk
geboren rond het jaar 1300.

Conclusies: Er zijn voldoende gronden om aan te nemen dat Dingena Verschoor en Cornelia Verschoor
eenzelfde voorvader delen. Het is duidelijk geworden dat hun voorvaders aanzien genoten. De
boerenfamilies Van der Schoor (Verschoor) namen destijds een belangrijke plaats in de samenleving in.
De geschiedenis toont dat het personen waren met bestuurlijke neventaken. Sommigen hadden kerkelijke
functies, waaronder dominees. Oefenden een zeemansberoep uit of werden binnenschipper. Anderen
werden Schout of Schepen, Burgemeester of Wethouder. Weer anderen werden officier in het leger.
De letterlijke betekenis van het woord Schoor is “aangewassen grond”. Het past de eerste families
Schoor/Schoer/Verschoor daarom om Heemraad te worden. Zij hielden zich zo specifiek bezig met
aangewassen grond en inpoldering.
Ondeugendheden en/of ongepast gedrag was sommigen “Verschooren” niet vreemd. In meerdere akten
zijn daarvan voorbeelden terug te vinden. Zoals de Verschoor die voor de Kerkeraad moest verschijnen
omdat hij een waarzegger had bezocht of de persoon die beticht werd van kerkelijke ontrouw. Anderen
waren schuldig aan buitenechtelijke gemeenschap, het verbreken van een trouwbelofte, het plegen van
fraude, ruzie maken en vechten, messentrekkerij en helaas
ook doodslag.
Oud Notariële Archieven
Vele archieven in Nederland zijn thans druk de
zogenoemde Oud Notariële archieven te
digitaliseren en voor onderzoekers toegankelijk
te maken. Deze oude documenten zijn
interessante bronnen voor familieonderzoekers.
Ter illustratie drie beknopte voorbeelden wat is
te lezen in Attestaties (verklaringen) die bewaard
zijn gebleven in de archieven van de
Rotterdamse notarissen Jan van Aller (1646) en
Balthasar Bazius (1647). De attestaties zijn
eerder vermakelijk dan informatief.
Jacob Janss, 51 jaar, koornmeter, en Pieter
Lambrechts, 48 jaar, leggen op verzoek van
Michiel Willemss van der Schoor, jonckgesel,
wonende in Saerloys, een verklaring af over de
vraag of Van der Schoor trouwbelofte gedaan
had aan Jannitgen Aryens, jongedochter. Jacob
Janss heeft hierover gesproken met Jan Ariensz
van Grol, koornmeter bij het
koornmetershuysgen, deze verklaart van niets te
weten; diens vrouw is buiten zijn medeweten via
het Sevenhuyssteeghjen naar Overmaes
geweest.
Jan Ariensz, gezworen coornmeter, en zijn vrouw
Jannetgen Cornelis leggen een verklaring af op
verzoek van Jannetgen Ariens, bejaarde
jongedochter. Op Rotterdamse kermis in 1640
komt haar zuster Neeltgen Ariens bij haar in
gezelschap van Michiel Willemsz van der Schoor
en Jan Smit, beiden wonend te Charlois. Zij
blijven met z'n allen slapen op een kermisbed.
Michiel Verschoor wil de volgende dag weer met
Jannetgen Ariens slapen, hij beweert dat hij al
met haar getrouwd is en belooft desnoods
binnen een maand nogmaals met haar te
trouwen.
Lijsbet Dircx, 60 jr, legt een verklaring af op
verzoek van Jannetgen Ariens, jongedochter. Zij
zegt niet geweten te hebben dat Machiel
Willemsz Verschoor, die met Jannetgen 3 jaar
geleden tijdens Rotterdamse kermis bij haar
overnacht heeft, niet met Jannetgen getrouwd
was. Machiel heeft haar zwanger gemaakt, hij
zegt niet met Jannetgen te kunnen trouwen
zolang zijn moeder nog leeft.

Het Familiewapen dat gememoreerd werd bij Pieter Diericxzn
Verschoor is nu nog terug te vinden op het rechter rouwbord
in de Oude Kerk te Charlois. In het land van Altena werd het
rad/stuurwiel vaker in de Familie en Gemeentewapens
gebruikt. Het is de omgeving waar zich de roots van de
Heijstek Familie bevinden. Binnen de families Verschoor
verschilden de familiewapens per tak.
In de kwartierstaten van Heijstek familie tak Uitwijk en
Almkerk komt vaker de naam Verschoor voor.
Teuntje Verschoor is de dochter van Huibregt Cornelis en
stammen af van de eerder genoemde Dingena Verschoor.
Hun voorvaders zijn in dit artikel beschreven.
Melis Harmanszn Verschoor is een voorvader van Mechelina
Verschoor.
Antonie Verschoor heeft Herman Melisse Schoir als
voorvader. Zijn zoon, Melis Harmanszn Schoir is op zijn beurt
weer de voorvader van Bastiaantje Verschoor.
Teuntje Verschoor is een dochter van Teunis die beiden
afstammen van Melis Ariens Verschoor.
Voor alle hiervoor genoemde Verschoor-naamdragers geldt
dat zij genetisch met elkaar zijn verbonden en met de familie
Heijstek. Van Johanna Bastiaantje Verschoor zijn geen
connecties met de hier beschouwde familietakken gevonden.
Met alle kennis nu verzameld, geeft het een warm gevoel af
te stammen van Heistek/Verschoor.
Voor de goede orde en ter voorkoming van misverstanden maak ik u er op
opmerkzaam dat veel van de hiervoor aangehaalde personen en data zijn
ontleend aan publicaties van andere onderzoekers. Het betrachten van enige
reserve met betrekking tot de juistheid is op zijn plaats. Niet alle hiervoor
genoemde familierelaties zijn met behulp van documenten te staven.

Fred Heistek

