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Begraven te Wageningen 1638-1713 
Archief Ned.-Herv. Kerkvoogdij, inv. nr. 40 

 

 

 

Inleiding 
 

 

In de financiële verantwoording door de kerkvoogdij werden ook de inkomsten uit het 

begraven verantwoord. Dat gebeurde niet altijd even precies: sommige kerkmeesters 

volstonden met het vermelden van het totaalbedrag van een rekeningjaar, sommige 

noteerden slechts enkele personen, maar anderen noemden keurig de naam van elke 

begravene. 

 
Ook zijn lang niet altijd de exacte data genoteerd, terwijl soms de gegeven datum die 

van betaling van de begraafrechten is, die lang na de werkelijke begrafenis kan zijn. Bij 

een aantal inschrijvingen, vooral de latere, is duidelijk dat het om “overluidingen” gaat, 

d.w.z. dat de klok werd geluid na een overlijden. De vermelde datum ligt dan in principe 

tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. 

 

De vermelde namen zijn gebaseerd op wat de kerkmeester van de begravene wist of 

relevant vond. Doel was de financiële administratie, en niet het bijhouden van een 

begraafregister. Bij gevolg is niet altijd duidelijk wie begraven is, bijvoorbeeld wanneer 

“de moeder van de vrouw van ...” wordt vermeld, of “het kind van”. 

 

Doordat deze rekeningen in het archief van de kerkvoogdij zijn bewaard en niet in de 

serie retro-acta van de burgerlijke stand (de DTB-registers) zijn opgenomen, vormen zij 

een aanvulling zijn op de begraafregisters zoals genoemd in de “Inventaris van Doop- 

Trouw- en Begraafboeken”. 

 

In deze lijst zijn de kerkerekeningen verwerkt die zijn bijgehouden door 

• Bartholt van Stralen, secretaris, kerkmeester (1640-1651), daarna door zijn zoon 

• Frederick van Stralen, burgemeester (1651-1657), daarna door diens weduwe 

• Johanna de Ruijter, weduwe Huijgens [sic] 

• … 

• Johan Suermont (1668-1670), hij schreef simpelweg het totaalbedrag van overluiden 

in zijn rekening. 

• Anthonij van der Horst jr. (1671-1712) 

 

het overluiden met de grote klok kostte 3 gulden.  



Inschrijvingen 
 

 

 

eerste kerkerekening 
begonnen 13 okt. 1638 

 

13-10-1638 overluiden en posen met grote klok de olde secretaris 

13-10-1638 overluid met grote klok huisvrouw en zes kinderen van Johan van Stralen, 

bet. door Johan van Stralen 

--- inlage in een kerkegraf van zijn moeder, bet. door mr. Lenert de schoolmr. 

--- overluid met grote klok dochter van burgemr. Hendrick van Brienen, bet. 

door Hendrick van Brienen 

--- inlage en overluid met grote klok Claes Willemsen, bet. door de weduwe 

--- overluid en driemaal posen met grote klok Maria van Ommeren, hv. v. de 

richter Ruiter, bet. de richter Ruiter 

--- inlage en drie maal overluid van drie kinderen (van joffer Ruiters?), bet. 

door Rodolph de Ruiter 

--- twee kerkgraven, overluiden en posen met grote klok, een graf op het 

koor, voor de vader, moeder, drie zusters en een broer, in 1636 overleden, 

van Anthonis van der Horst, bet. door Anthonis van der Horst. 

--- overluid met grote klok Toenis van Stralen, bet. door Naeleken van Stralen 

--- kerkegraf voor Reinier van Esvelt, bet. door Anthonis Mom 

12-1638 overluiden en posen met grote klok, de moeder van Henrick de Haes, bet. 
door Henrick de Haes 

--- overluid met grote klok Caes Cornet [Cornelis?], bet. door zijn weduwe 

Naeleken Tollenaers 

--- twee grafsteden van burgemr Harman de Vrede zal. en zijn huisvrouw, 

overluid met de grote klok over dezelfde alsmede twee kinderen, 

 de grafstede van des burgemrs huisvrouw zal. en overluid met de grote 

klok van dezelfde, en 120 heelbacken estrikken om deze drie graven toe te 

leggen. bet. door burgemr Jacob Gerrartsen. 

--- overluid met de grote klok van Magdalena van Dompseler, wed. Estvelts, 

bet. door Anthonis Mom als ontvanger of curator van de boedel van zal. 

Estvelt 

17-10-1639 inlage voor een kind van capitain Morgan 
--- overluid met de grote klok Cunera van Stralen, huisvrouw van Jan van 

Daetseler, bet. door Henricksken de bidster 

 

 

 

tweede kerkerekening 
begonnen 8 oct. 1640 

 

18-11-1640 overluid met grote klok kind van Grietgen Derrick Cornelis 

17-12-1640 overluiden en poseren der Cintracq [= luit. Cintracq, zie voorgaande 

pagina] met grote klok, bet. door mr. Lenart de schoolmr. 
21-12-1640 overluid met grote klok, huisvrouw van Anthonis Meeuwsen, bet. door Rijck 

de wever. 

--- overluid met grote klok Gerritgen Toenis Brauwers 

--- overluid met grote klok Stephen Papen 

--- overluiden en posen met grote klok Jan Mattheeuwsen, bet. door zijn 

weduwe 

28-01-1641 graf en overluid met grote klok vrouw van Cornelis van der Horst 

 

 

 



derde kerkerekening 
begonnen 22 okt. 1641 

 

--- overluid met de grote klok de richter joncker Frederick de Ruiter 

--- overluid met de grote klok Jerephaes van Brienen 

29-06-1642 overluid met de grote klok joncker Van Wees 

06-08-1642 inlage, overluiden en posen met de grote klok van capitain Morgans 

kijntgen 

03-11-1642 overluid met de grote klok een soon van Anthonis Mom, bet. door Anthonis 

Mom 

11-11-1642 inlage, overluid met de grote klok een kijntgen van Evert van Cleeff, 

apotheker 

17-11-1642 overluiden en posen met de grote klok de wed. van joncker Sweer 

Ingenulant 

07-04-1643 poseren en overluiden met de grote klok Johan Verbeeck 

08-12-1643 posen en overluiden met de grote klok joffer Van Brienen 

--- grafstede op het hoogkoor waar joffrouw Elijsabeth van Brienen begraven 

ligt, bet. door de maagd van joffrouw Elijsabeth van Lanstcroon (Elijsabeth 

van Brienen was haar moeije) 

22-12-1643 inlage, overluid met de grote klok het kijnt van apoteecker Cleeff, bet. door 

diens maagd Gerritgen 

--- inlage, overluid met de grote klok Gibson, swagher van capt. Morgan, bet. 

door capt. Morgan 

06-05-1644 overluid met de grote klok de vrouw van Jan Jansen 

--- overluiden en posen met de grote klok de moeder van Dirrick neeff van 

Daetzeler, bet. door Dirrick (neeff) van Daetzeler 

--- [doorgehaald:] een grafstede op het koor voor de zal. broer van Adriaen 

Jacobsen, bet. door Adriaen Jacobsen 

08-08-1644 overluid met de grote klok de moeder van Tewis Mattheewsen, bet. door 

Tewis Mattheewsen "nae veell vorderens" 

--- overluiden en posen met de grote klok Evert Jacobsen 

18-10-1644 overluid met de grote klok kijnt van Cornelis van der Horst, bet. door 

Cornelis van der Horst 

25-10-1644 overluid met de grote klok Willem Suirmonts kijnt 

21-11-1644 overluiden en posen met de grote klok de drost zal., bet. door een dienaar 

van de drostinne 

21-01-1645 overluid met de grote klok Gerrit van der Steegh 

 
 

vierde kerkerekening 
begonnen 18 november 1645 

 

12-1645 overluiden en posen met de grote klok Christina van Londersloot, wed. v. 

Carll van Cracau 

12-1645 overluid met de grote klok Roeleff Otten 

14-02-1646 drie dagen elke dag driemaal overluiden en posen met de grote klok 

joffrouw Mechtelt van Gent, wed. v. Costen Pieck tot Wolffsweert, "als 

deselve bij naer een jaer was doot ende begraven geweest", bet. door 
Henrick van Maenen opten Weert 

--- overluiden en posen met de grote klok over de begrafenisse van twee 

kijnderen, tot twee diverse maelen, als de kijnderen t'elckens waeren 

affgestorven, bet. door lieutenant Stuart 

11-06-1646 overluid met de grote klok over den wedergevonden Peter Vijgh 

06-08-1646 overluiden en posen met de grote klok het kijndt van vrouw Suffolcks, bet. 

door vrouw Suffolcks 

02-10-1646 overluid met de grote klok de huisvrouw van Anthonis van der Horst, bet. 

door Anthonis van der Horst 

--- overluid met de grote klok Gerritgen Robbertsen 



--- overluid met de grote klok 't naegelatene kreupele dochterken van zal. 

Margriet van der Horst 

--- overluid met de grote klok Marij Klomp, vrouw van Willem de metzeler 

15-12-1647 overluid met de grote klok Teuntgen Zegersdr., huisvrouw van Peer de 

Graeff 

29-04-1648 overluid en drie maal posen met de grote klok Gerrit Matthijsen zal. 

26-08-1648 Henricksken van Anholt, wed. v. Gerrit van der Steegh, bet. door haar zoon 

Albert van der Steegh 

03-09-1648 overluiden en posen met de grote klok joncker Anthonis de Ruter, overl. 26 

ooghst [aug.] 1648, begr. 3 sep. 1648, bet. door burgemr Stralen en sijn 

broeder joncker Roeloff de Ruter. Anthonis was hun ohem. 

15-09-1648 begr. Sophia van Stralen, dochter v. secretaris Stralen, overluid met de 

grote klok, bet. door secr. Stralen 

--- overluiden en posen met de grote klok Naeleken Kanis, bet. door haar zoon 

Gerrit van Brienen aen den dijck 

05-03-1649 overluid met de grote klok Jantgen Roesten 

 

 

vijfde kerkerekening 
begonnen 1 augustus 1649 

 

--- overluid met de grote klok Toenis Meeusen, bet. door zijn weduwe 

--- overluid met de grote klok Gerrit Uwens, bet. door zijn weduwe 

01-03-1650 overluid met de grote klok plus een graf waarin is begraven Cornelis 

Henricksen Nijeman, plus het graf van de huisvrouw van Cornelis van der 

Horst, beide bet. door de huisvrouw van zal. Cornelis Henricksen Nijeman 

24-03-1650 overluid met de grote klok de soon van Cornelis van der Horst 

--- overluiden en posen met de grote klok van zal. Bernt van s'Heerenbergh, 

bet. door Anthonis Mom namens de weduwe en kinderen 

08-09-1650 overluid met de grote klok het kijnt van Cornelis van Seegen 

22-09-1650 overluiden en posen met de grote klok burgemr Haes, bet. door neeff 

Berninck 

14-10-1650 overluid met de grote klok Henrick Raeijmaeckers 

14-02-1651 overluid met de grote klok het verdroncken kijnt van Cornelis van der Horst 

14-02-1651 drie maal posen en overluiden met de grote klok een jongh kijnt van Gerret 

Stepraet 

14-02-1651 overluiden en driemaal posen met de grote klok Niescken Bongerts, 

huisvrouw van Jan van Stralen 
--- overluiden en driemaal posen met de grote klok Gerrit van Brienen, bet. 

door Barbaren, maagd van de weduwe van Gerrit van Brienen 

--- overluid met de grote klok Henrick Jansen, bet. door de wielmaecker van 

Rhenen 

--- overluid met de grote klok "mijn zal. vader" [Bartholt van Stralen] 

 

 

Rekening 1649-1657 
 

[1651] overluiden en posen met de grote klok mevrou de oude drostin, bet. door 
schoolmr Johannes van den Bergh 

1653 overluiden en posen met de grote klok Harman Suijrmonts vrou, bet. door 

Hendersken de bidster 

1654 overluiden en posen met de grote klok het kint van burgemr Frederick van 

Stralen 

1656 overluid met de grote klok mijn soon zal. Frederick van Stralen 

1656 overluiden en posen met de grote klok de vrou van Anthonis Mom, bet. 

door Anthonis Mom 

1657 overluiden en posen met de grote klok van mijn man [Frederick van 

Stralen] 



1657 overluid met de grote klok Ghijsbert van Brienens kint, bet. door burgemr 

Ruijters dochter 

 

 

Rekening 1658 
 

1658 overluid met de grote klok kindt van Goswijn Smidts 

1659 overluid met de grote klok [ook een kindt van Goswijn Smidts?] 

1658 overluid de vrouw van Willem Berentsen 

1658 overluid de vrouw van Michiel van Fincelaer 

1658 overluid de moeder van Carel van Haestenborgh 

1658 overluid Elizabeth de Moor, bet. door de erfgenamen 

1658 overluid een kindt van de heer Esveldt 

1658 overluid Anna Tijssen, bet. door de erfgenamen 

 

 

Rekening 1664 
 

1664 overluid met de grote klok Guert Berns, bet. door zijn vrou 

1664 posen met de grote klok burgemr Ruijter 

1664 posen met de grote klok monsur Suvolck 

 
 

Rekening 1665 
 

1665 overluid Hendrick van Manen 

1665 overluiden en posen met de grote klok vrou van Stralen 

1665 overluid Doctor Junius kint 

 

 

Rekening 1666 
 

1666 overluid de vrou van Jorden de Boij 

1666 overluid Jenneken Verhorst 

1666 overluid vrou Wesendonck 

1666 overluid de vrou van Jan Rieniers 

1666 overluid de man van Gieltien Spieiers 

1666 poesen met de grote klok over Teunis Mom, bet. door Amerongen 

1666 overluid de vrou van de jonge Isen 

1666 poesen met de grote klok over de vrou van burgemr Surmont 

1666 overluid de dochter en de broer van Guert Berns 

1666 poesen met de grote klok over vrou Bernick 
1666 poesen met de grote klok over de kertiermiester Holts 

1666 overluid Christiaen Vijgen 

1666 overluid de vrou van Willem van IJsedorn 

1666 overluid beide de kinderen van Willem Surmont 

1666 overluid de man van Liesabet Nuie 

1666 poesen over mijn man 

1666 overluid miester Brant 

 

 

1e Rekening 1672-1674 
 
19-01-1672 overluid met de grote klok de vrouw van Jan Dercksen 

25-04-1672 overluid met de grote klok Anneken Serres 

25-04-1672 overluiden en possen met de grote klok de heer Zeger van der Laeuweick 

26-04-1672 overluid met de grote klok het kind van Abraham van Raeij 



22-05-1672 overluid met de grote klok Trijn Juerdens 

24-10-1672 overluiden en possen met de grote klok de heer Turck, drost 

24-10-1672 overluid met de grote klok Jan Robberssen 

07-02-1673 overluid met de grote klok Teues Janssen 

08-02-1673 overluid met de grote klok Rijxken Teues, bet. door mons. Petter van 

Ameronghen 

10-02-1673 de gerechtijegheijt van de grotte klock van weghen de heer Johan Tuerck, 

bet. door Petter van Ameronghen 

12-02-1673 overluid met de grote klok Henderijck van Maennen sijn vrouw vader, bet. 

door Henderijck van Huijssen 

12-02-1673 overluid met de grote klok de huisvrouw van Eb Janssen, schoemaker 

27-02-1673 overluid met de grote klok Jan Tijnagel de kremer 

10-04-1673 Willem van Eijsendoorn 

03-05-1673 overluid met de grote klok de huisvrouw van Evert van der Steegh 

02-09-1673 overluid met de grote klok Rensken Wilms, bet door neecht Ossenkamp 

04-09-1673 overluid met de grote klok de huisvrouw van Jan Robberssen 

14-12-1673 overluid met de grote klok Gerret Janssen en zijn vrouw "sijn gelijck 

begraven" 

14-12-1673 overluid met de grote klok de huisvrouw van Eedewart Hees 

04-02-1674 overluid met de grote klok de zuster van Luebbert de backer 

05-02-1674 overluid met de grote klok Guert Cornelesen of Leuwen 

05-02-1674 overluid met de grote klok de vrouw van neeff Willem Suermont 

06-02-1674 overluid met de grote klok Margriet van Setten, bet. door haar broer 

Anthonij van Setten 

13-08-1674 overluid met de grote klok Wouter Pels en zijn vrouw Gertruijt van der 

Horst, bet. door neeff Anthonij van der Horst 

15-10-1674 overluid met de grote klok Cornelis van der Horst, bet. door Niesken moeij 
van der Horst 

06-12-1674 overluid met de grote klok de vrouw van Tonis Sanders 

06-12-1674 overluid met de grote klok Tonis Janssen Botman 

06-12-1674 overluid met de grote klok Bartien van den Boorn 

06-12-1674 overluid met de grote klok Naelleken Gaberiels 

06-12-1674 overluid met de grote klok de huisvrouw van Anthonij van Stralen 

 

 

2e Rekening 1675-1679 
 

overluid met de grote klok 
30-03-1675 Derck Janssen 

08-04-1675 de huisvrouw van Bart Rostsen, de dochter van Jan Koe 

12-01-1675 de huisvrouw van Jan Koe 

15-01-1675 vrouw Van Wijck 

12-05-1675 Arijen Jackops 

29-05-1675 Jantien Tomistijssen 

30-05-1675 Jan van Ommeren 

14-10-1675 Cornelijs van Ommeren 

14-10-1675 captijn Guert van Issem 

04-12-1675 de huisvrouw van Brant Brantsen 

 

27-07-1677 overluid vrouw Fijeghen 

01-12-1677 overluid Guldtgen Stevenssen 

01-12-1677 overluid de dochter van Ossekamp 

26-12-1677 inlage kerkegraf van de vrouw van mijster Lambert de metselaer 

30-12-1677 de zerk op twee graven en overluiden, vervallen in de jaren van burgemr 

Strallen, bet. door de oude necht Ouwens 

30-12-1677 grafzerk bet. door Lijsbet necht Ouwens voor rekening van haar neef 

Gerret van Brijennen te Apeldoorn 

18-01-1678 overluiden en possen van de wed. Junijus 



10-05-1678 overluid Gerreberijgh de koornmullers vrouw 

11-12-1678 de zerken op het graf van neeff Jan Suermont, bet. door neeff Willem 

Suermont 

 

 

3e Rekening 1679-1686 
 

23-09-1679 overluid het kient van Derck Suermont 

15-10-1679 overluid Eb Janssen, bet. door Johannes Guers 

29-10-1679 overluid swager d'Raeij, bet. door men vrouws suster 

29-10-1679 overluid mijn vrouws moeder 

03-01-1680 overluid de huisvrouw van Jan Korten 

17-01-1680 uitvaart van Jan Wouterssen die gebrocht is tot Ede, bet. door mijn vader 

22-01-1680 overluid de huisvrouw van Johannes van Issem 

22-01-1680 overluid Sander Tonnessen 

--- overluid de kinderen van de zuster van Johannes [Stoter; de koster] 

22-01-1680 hier gesoncken de heer van Kroonnenbuerghs kinderen, bet. door dockter 

Vermeer 

04-04-1680 overluid Merrij Menest 

18-04-1680 overluid de huisvrouw van Derck Versteegh 

17-01-1681 overluid de huisvrouw van Kees de schepper 

02-04-1681 overluid Henderijck van Huijssen 

04-09-1681 overluid Aeltien van den Boorn 

04-09-1681 overluid Jan Eckels 

08-09-1681 overluid Willem van Maennen 

25-10-1681 overluid burgemeester Bongers 

03-01-1682 overluid Heremen Suermont, bet. door necht Suermont 

03-01-1682 overluiden ofte possen met de grote klok van neeff Jan Suermont, bet. 

door zijn weduwe necht Suermont 

12-01-1682 overluid de dochter van Jan Reijners 

12-01-1682 overluid de dochter van Jan Janssen 

03-06-1682 een graf de zerken van de vader van Woutter van Wick 

15-06-1682 overluid Luebbert de backer 

03-01-1683 overluid de weduwe Suffolck, bet. door haar dochter de wed. Bongers 

26-01-1683 het graf van wijlen Cornelijs van Ommeren, bet. door Chrijsteiaen Serres 

26-01-1683 overluid Meggelt van Setten 

06-10-1683 overluid Albart Dercksen den Brueren 

18-04-1683 overluid het kindt van dockter Vermer 
12-10-1684 overluid Bernt van Nijenhuijssen 

08-01-1685 overluid Gerretien van Beem 

08-01-1685 overluid Jan Dercksen van Maennen 

12-02-1685 overluid Jantien van Maennen wed, Hussen, bet. door Naelleken van 

Ma[e]nnen 

18-04-1685 overluid Ned Hees 

23-04-1685 overluiden en possen van Koppius 

23-04-1685 de huisvrouw van Willem Gertens den backer bet. de uitvaart van haar 

moeder 

09-11-1685 overluiden en possen van de venderijegh Boer 

 

 

4e Rekening 1685-1691 
 

[03-1686] overluid Jacob van Kruechten 

09-03-1686 overluid Willem van Setten 

[03-1686] overluid Jan Reijniers en Rijneier zijn vrouw 

06-06-1686 overluid de jonge Henderijck van Bem die Arijaen heeft gehadt 

06-06-1686 overluid Jacob Schots 

28-11-1686 overluid Cneles d' Man 



23-12-1686 overluid Altien van Bruemmen 

27-03-1687 overluid Jenneken van Fijnceler, gewezen huisvrouw van Jan Willemsen 

van Ede 

20-06-1687 overluid Derck Versteegh 

14-09-1687 Kuijnneer van Datseler bet. het overluiden van haar zal. moeder 

02-10-1687 de erfgenamen van burgemr. Ackquijlijus bet. voor de inlage op het hoge 

koor 

12-10-1687 overluiden en possen van burgemr. Ackquijlijus 

--- overluid mijn dochter Johanna van der Horst 

29-01-1688 overluid Jan van Datseler, bet. door zijn dochter Kuijnneer van Datseler 

02-07-1688 overluiden en posse van de huisvrouw van burgemr. neef Cornelis van 

Ameronghen 

05-07-1688 overluid Henderijck Elesen, bet. door zijn wed. 

08-02-1689 overluid Guest 

12-03-1689 neef Jan van der Horst bet. de uitvaart van zijn moeders knecht Berndt 

14-09-1689 overluid Lijsbetien Alders 

14-09-1689 overluiden en possen van de hooghedelgeb. vrouw mevrouw Verlaaouck 

 [Van der Lawick?] 

14-09-1689 overluid Merreij Mintten en Jacob Mentten 

21-09-1689 de huisvrouw van Luebbert Gerretsen van Veen, wert in de Prens, bet. het 

overluiden van zijn dochter Guertien 

23-12-1689 overluid Cas van Wijck 

17-01-1690 overluid neef Derck Suermont 

17-01-1690 overluid het kind van Gerretse van Ede 

17-01-1690 overluid Berrebar Ramackers 

20-04-1690 overluid Jordan Speijers, bet. door Johannes van Ommeren 

21-06-1690 overluid de huisvrouw van luijttenant Pockdrensken [?], dochter van 
Gossewijn Smeteijus 

18-11-1690 overluid burgemr. Junijus 

26-11-1690 overluid Cneles van Oort, gewezen schepen, bet. door Gerret Henderijcksse 

--- de wed. Anneke Tinagel bet. het overluiden van haer soon van Amsterdam 

die doot hije[r] gebrocht is 

28-09-1690 Jenneke necht van Brijennen bet. het overluiden van haar moeder 

08-02-1691 overluid neef Willem Suermont 

24-02-1691 Ds. Ortwijn en zijn zwager Hastenbuergh het overluiden van haar vader 

Ka[re]l van Hastenbuergh 

26-02-1691 Tuentien Tijnagel bet. het overluiden van haar zal. moeder 

18-03-1691 overluid de wed. Herrebers Kornel 

18-03-1691 Huijbertie Speijers bet. het overluiden van haar vader 

02-07-1691 necht Mol bet. het overluiden van haar zal. man Jackop Mol 

 

 

5e rekening  1 juli 1692 - 31 juni 1695 
 

--- overluid Steven Tijnagel 

--- Reijer op den Doffen 

--- de zoon van Luebbert Gerretsen 

--- Arijen van Datselar 

--- de vrouw van neef burgemr. Van Setten 

19-12-1693 mijn vrouw 

--- Gertien Rosten 

--- de vrouw van Gerret Gertsen van Ede 

--- Jan van Fijntselar 

--- Guert Benssen bet. voor zijn zoon Henderijck Rost 

--- inlage van Jackop Elessen 

--- de vrouw van de oude burgemr. Ammerongen 

--- het kind van neef Henderijck van Hastenbuergh, bet. door nicht Van der 

Horst 



--- inlage en overluiden van Grietien van het kasstel 

--- Jan Willemse van Ede 

30-11-1694 overluiden en possen van neef Petter van Amrongen 

19-09-1694 bet. door de weduwe van Jossep van Wick wegens de zerk op het graf 

--- Isseron bet. het overluiden van zijn mrouw 

 

 

6e rekening  1696 - 1699 
 

12-02-1696 de winkopper Gerret Schats bet. voor het overluiden van zijn dochter 

02-05-1696 de wed. Derck Sleghtgespannen voor overluiden van haar man en zoon 

15-05-1696 Jan Bentsen aen d' westerhooff 

30-06-1696 de jonge nicht Van Jissem bet. overluiden en possen van haar broer 

Cornelijs Juenius 

08-07-1696 overluiden en inlage van de dochter van Cornelijs Rost, bakker 

08-07-1696 neef Willem Jordens bet. voor drie zerken op de Ommeresse groeve en 

voor het overluiden van zijn vrouw Marija van Ommeren 

11-09-1696 overluid Gerades van Ede, zoon van … Gerretse van Ede 

28-12-1696 nicht Anna van Fijncelaer bet. overluiden van haar man Ant. van Ede 

--- Jan Brantsen van de Huevel bet. de inlage van zijn kind 

20-01-1697 Anna Gosses, bet. door de huisvrouw van Gerret van den Boorn 

25-01-1697 Cornelis Janssen van Leuwen aan de Merckt 

25-01-1697 overluiden en inlage van Petter Jackopsse, bet. door Nellejen Elbers 

06-10-1697 Henderijck van Buessekom, bet. door zijn weduwe 

08-10-1697 Otto van Beem 

08-01-1698 de jonge Gust die verdronk 

26-02-1698 vrouw Schreck, bet. door mij 

04-08-1698 mijn oude vader, bet. door mij 

14-05-1699 rentmr. Ant. Nuije 

--- de dochter van St[e]ven Speijers, die van Riennen hijer is gebrocht 

04-01-1700 de wed. Dersken Tijssen of Derck Janssen 

03-02-1700 Bendt Janssen in de Buurt bet. overluiden van zijn moeder 

--- Henderijck Versteegh bet. het overluiden van zijn zoon 

24-10-1700 inlage van Joghgen van Eede, bet. door zijn weduwe 

06-11-1700 inlage van de zoon van Herrebert Janssen 

 

 

7e rekening  1700-1705 
 

04-01-1701 Johannes Wolbrandus van Ommeren en zijn zoon 

--- Willemke Woutters wed. van Petter Artsen 

08-02-1701 Amerensken Ebben 

12-02-1701 neef Jordaen van Issem 

25-02-1701 Alexander van Stralen, bet. door zijn zoon neef Bartelt van Stralen 

14-07-1701 Luebbert Gerrets van Veen bet. overluiden van zijn vrouw 

20-09-1701 Gerret van den Boorn, bet. door zijn zuster Stevenie van den Boorn 

--- mijn schoonmoeder, bet. door mij 

01-06-1702 Meddelhooffen 
02-06-1702 de huisvrouw van Frans van Eck op de Merckt 

02-06-1702 Isack van Loggen 

02-06-1702 de huisvrouw van Jan de Kemp 

02-06-1702 Jan St[e]vensse d' bedder 

18-08-1702 de zoon van Willem Wijnen 

03-12-1702 inlage en overluiden, bet. door de fransse 

24-12-1702 vrouw me frel [?] 

10-01-1703 Henderijck Janssen van Suijlen 

19-05-1703 de huisvrouw van Gerret van den Boorn 

12-12-1703 inlage van het kind van Kobes Louweres 



07-01-1704 neef Dr. Roeleff van der Horst 

08-01-1704 Bosvogel bet. wegens 2 graven de zerken wegens Jan Derckssen 

08-01-1704 de vader van Bartelt de Bruijn 

18-02-1704 Henderijck Benssen in de Buurt 

22-02-1704 de klop die bij Mr. Cneles de smet gestorven is 

24-03-1704 Anthonij Segelaers bet. wegens Derckie van inlage en overluiden 

04-11-1704 de vrouw van Jan Alders Brouwer 

05-11-1704 Henderijck van den Born Jansoon 

12-02-1705 de vrouw van burgemr. Schuijlenbuergh 

18-02-1705 Brant Brantsen de gementsman 

--- Huijbertie van Beem 

28-03-1705 de fransman die bij Henderijck Versteegh 

10-04-1705 Petter van den Boorn 

14-06-1705 de wed. van Jan Willemssen van Loenen bet. de inlage van haar man 

18-07-1705 Willem Bruenessen in de Buurt 

20-07-1705 Gerret van Ommeren 

18-08-1705 vrouw Van Bussekom 

17-09-1705 de huisvrouw van Tuenes Janssen van Back 

04-10-1705 Luebbert Gerretsen van Veen 

28-12-1705 de vrouw van Mr. Evert Brants 

02-02-1706 Clas Barten 

17-03-1706 vrouw Van Segen 

17-03-1706 de huisvrouw van Reijer Mol 

20-04-1706 de huisvrouw van Jan van Suijllen bet. het overluiden van haar 

schoonmoeder 

22-05-1706 vrouw Olleven bet. het overluiden van haar zoon 

14-09-1706 Lijsbedt, dochter van neef Johan van der Horst 
 

 

8e rekening  1706-1711 overluiden 
 

08-02-1707 joffer Sterrekenbuergh 

07-03-1707 Jenneke van Brijennen, bet. door Bartelt van Stralen 

05-05-1707 de Jager tot Jerannen [?] 

29-05-1707 Jan Willemsen van Lonnen, de karman 

29-05-1707 Jan van de Plas bet. de helft van het overluiden van Maij Ruest 

10-03-1707 overluiden en inlage van de Fransman die bij Bartelt van Wijck gestorven is 

04-04-1708 de zoon van Ant[on]i Speijers, de bode 
08-05-1708 zwager Cornelijs van Ammerongen 

16-06-1708 de dochter van Gossen van den Born 

05-06-1708 Jan van Hussen, bet. door zijn broer Willem van Hussen 

15-06-1708 de weduwe Serres bet. het overluiden van har man 

27-07-1708 de huisvrouw van Jan van Roekelt 

16-01-1709 Wijnnant van Heijmtem [?] 

22-01-1709 Vermer op d’merckt 

02-03-1709 Mr. Clas d’Wegh bet. het overluiden van sijn vrouw 

02-07-1709 Derck van Ommeren bet. overluiden van sijn dochter 

23-07-1709 confrater Bartelt Schats bet. overluiden van sijn sallege suster Joffr. Anne 

Derckx 

11-09-1709 de Fransman die tot Bartelt van Wijck is overleden 

11-09-1709 de Fransman die tot Herremen van Back in de poort [is overleden] 

20-09-1709 de vrouw van Gijsbert Guerts 

20-09-1709 de broeder van Gijsbert Guerts 

12-10-1709 Jan Bartels bet. overluiden van sijn sons [?] kindt dat hij in de kost hadde 

20-12-1709 secr. Wegers bet. possen over Mafruel [?] 6 gld. 

 

12-02-1710 Johannes van Leeuwen bet. overluiden van sijn vrouws moeder 

20-02-1710 de huisvrouw van Jan Klassen van Mannen bet. overluiden van Nelken van 



Manen 

12-03-1710 Derck van Ommeren bet. overluiden van sijn soon 

18-03-1710 Anderijes van Rijn 

29-04-1710 Arijen Lammers 

08-05-1710 Mr. Corneless d’ Smet sijn vrouw 

25-05-1710 Gerret Rost 

11-06-1710 neeff Bartelt Suermont bet. overluiden van sijn vrouw 

12-06-1710 de dochter van Mr. Clas d’ Weegh 

15-07-1710 Guert Vermer bet. overluiden van sijn dochter 

02-01-1711 Anna van Alst 

15-01-1711 Willem van Aghgelen bet. overluiden van sijn moeder 

04-02-1711 neeff Johan vander Horst bet. overluiden van sijn moeder 

11-02-1711 Evert Brons [?] bet. overluiden vrouw is de molepeert [?] 

12-02-1711 de secretaris bet. overluiden van swager Duijs 

08-10-1711 de wed. van Woutter Zeggers bet. overl. van haar man [bet. 2:10:0 ipv 3 

gld “kost niet meer geven”] 

12-10-1711 neeff Bartelt Suermont bet. overl. sijn soons soon 

16-11-1711 Meijster Elijas bet. overl. van sijn susters kindt 

28-12-1711 Joffr. van Issem bet. overl. van haer moeder w. Vermeer [?] 

28-12-1711 Mr. Henderijck Septer b.o. van sijn vrouws suster Annettien [?] 

16-02-1712 de weduw Bosvogel b.o. van haer man is Klas Bosvogel 

17-02-1712 Joffr. van Issem b.o. van de doude vrouw van Issem 

z.d. Mr. Jan Touweslager 

27-02-1712 Jan Bartels b.o. van Steven Broeder 

09-04-1712 Jan Tuennen aen het feer b.o. van haer dochter Jenneken 

27-05-1712 neeff Jan vander Horst b.o. van Alette van Ommeren weduw Bartelt van 

Strallen 
z.d. de broeder Klas Jagers kindt 

16-08-1712 Klas Janssen ind’ Brockstrat 

09-09-1712 de soon van de oudt br. Jack Olleven [?] 

14-09-1712 de soon en dochter van Petter Huijbers b.o. van haer vader Peter Huijbers 

10-09-1712 Bruenes van Beck 

12-12-1712 Lammert Huijbers b.o. van sijn suster Lisbet Huijbers 

z.d. [op of na 14-08]  de erffgenamen van Mr. Bent Lertouwer b.o. van haer moeder 

Jenneke weduwe Rost den 21 appril 1712 

z.d. ick brengh in voor overl. van neeff Willem Jordens ende zijn vrouw 

Caterijna van Hastenbuergh 6 gld. 

z.d. ick brengh in als ontv. voor het overl. van dockter Jan Vermeer wegens d’ 

suster Gerrtie Vermer 

z.d. Bartolt van Strallen de kommis Strallen 

 

 

9e rekening  1712 overluiden 
 

12-01-1713 de weduw van Reijer Mol b.o. 

21-01-1713 Frans van Eck b.o. van sijn vrouw Weijemken Cornellessen 

08-04-1713 de wedue Jan Stevenssen is ...... 

03-05-1713 Johannes van Leuwen b.o. van sijn vrouw 

06-05-1713 neeff Johan vander Horst b.o. van zijn z. vader 

13-05-1713 de weduwe van Aghelen b.o. van haer man Willem Janssen van Aghgelen 

02-07-1713 vrouw Med des hoffen b.o. van haer dochter 

z.d. Mr. Guert Henderijcksse Brans b.o. van sijn vader Henderijck Branssen en 

is 1705 gestuerreven 

z.d. d’ Br. mester Bartelt van Strallen 

18-03-1713 d’ huijsvrouw van neeff Derck van Ommeren 

z.d. Bartelt de Bruijn 

z.d. necht Anne van Fijnceler of van Weel 

z.d. de wedue van Guert Henderijckse aen het kerckhoff b.o. van haer man 


