,-.
1. fol 1.
Afstamming van de familia van der Sman.
Tot dusver is de oudste gevonden van derSman een zekere Ari~n van der Sman.
Deze woonde in of in de omgeving van de banne van Stompwijk,een dorp dat tot het
Rijnland behoorde,een landstreek ten zuiden van teiden. Deze AriOn moet omstreeks
1540 geboren zijn.
De familie van der Sman is in en rond Stompw~k blijven wpnen tot ongeveer 1700.
Rond deze periode trokken tiantallen families weg.Ongeveer 25 families met kinderen trokken naar overschie. Andere verhuisden naar Pijnacker en Hillegersberg.
Een oude geschiedeniBijver uit deze streek noemt vele daar wonande families met
name.De naam van dar Sman echter komt er niet in voor.
De genoemde namen hebben in het algemeen betrekking op het verlenen van privilegieen en verleende ambten. Het doop en trouwboek van Stompwijk begint pas in 1658
en vooral b~ overlijden werd door de pastoor achter de naam een notitie geschreven,
b.v was kerkmeester,molenaar enz.
'Eenmaal zien wij achter van der Sman staan Rusticus,dat is boer en een ander maal
operarius,dat is ambachtsmano
De geschiedsschrijver over deze streek,een zekere van f.eeuwen zegt onder meer:
In 1510 hebben in daze atreek verschillende overstromingen plaats gevonden door het
inbreken van de Spaarndam waardoor veel schade werd veroorzaakto
Bl~kenB de informatie van 1514
heerste destijds veel armoede op de R~nlandse dorpenbVeel land bleef ongebruikt liggen en leverde niets op,wegens herhaalde door'-..../ bra".k van de dijkel1.. De meeete inwpners hielden zich bezig met turf delven,hout
hakken,riet snijden en vissen,terwijl de grootste boeren ongeveer 10 koeien hielden.
Deze getuigenis ward te Alphen afgelegd door Sehout,ambachtsbewaarders en Schepene;::! en door de kapela.an Antheunis van J..Ieeuwe1.1.
~aarblj kwamen de naweeijn van de Noekae en Kabeljauwse twisten,de invallen der
Geldersen o.a de strooptocht van Maarten van Rossum langs de R~n in 1528.
Hierb~ kwamen later ook nog de geloofstwisten van de hervorming. Tot zo ver
van Leeuwen. De informatie wilde zeggen dat bevoegde personen een inzicht gayen omtrent de toestand aan de Leenheer,in verband met te heffen belasting.
Zoln getuigenis ward dan onder ede bevestigd.
De toestand in Stompw~k is na 1670 snel verslechterd voor de kleine boeren.
De oorzaak hiervan moet men zoeken door de kleine zelfstandige verveningen.
Men was weI aan voorachriften gehouden maar die werden niet nageleefd.
Deze voorBchriften berustoen op placcaten tUBsen 1593 en 1595 verschehen.
Men heeft nog enkele kleine reaoluties betreffende het vervenen geproclameerd
in 1596 en 1 December 1609.Men laze hierover in Hoogheemraadsehap van R~land
bet volgende: En dit geeft dan tegelijk6rt~d de oplossing waarom zo velen deze
streek omstreeks 1700 verlieten.
(na een groot uittreksel over de vervenerij vervolgt L.J van der Sman:)
Dit verklaart ook hoe Ariaantja van der Goes,die later genoemd zal worden
in haar bezit een kustingsbrie~ had die in 1701 was geregistreerd.
Haar vader Huygh van'der Goes kwam uit Wilaveen en begon in Oversehie een
vervenerjj.
Huybert Corse van der Sman was de laatste vervener die in Stompwijk woonds.
Waa.raehlJnl~k bchoorde hij ook tot de kleine verveners.
Gehael onbemiddeld was hij eehter niet.Op 6 Maart 1695 verklaarde de weduwe
van Rendrik Pie terse Sehieman wonende to Rotterdam
weI en degel~k sohuldig to weaen aan Huybregt Corsse de somma van 800 carolus guldens en deze
te zullen afloasen 6 Maart 16940
II. Fol 1.
Over de eerder genoemde Ari~n van der Sman ia slechta bekend dat h~ tenminste
twee zoona had die in 162; gehuwd waren.
Dit weten w~ uit de informaeie betreffende het Hoofdgeld over de dorpen in het
Bh~nland van 1623. Ieder inwoner van het wateraehap Rhijnland werd in 162; aangeslage~ om een belasting per hoofd te betalen,als zij tenminste enig vermogen
hadden.In dit bosk worden aIle inwoners alamede de gezinsleden met name genoemd.
Zo vinden wij onder Stompwijk de volgenda namen;Cornelie AriUns van dar Sman,
Neeltgen Lourens s~n wijf,ende Maritgen,Loutgens,ende Ary Cornelia ende dogteren,V hoofden vermoghend.

~

Hillebrant Ari~ns van der Sman,Maritgen Cornelisdr
Tonis,Huygh ende Evert Hillebranisz, VII hoofden.
Dit waren dUB broers.

s~n w~f,Cornelis,Arien,

Hillebrant Ari~nB had echeter a1 een gehuwde zoon met 1 k~nd want hieronder
staat;
Leneart Hillebrantsz,Geertgen Cornelisdr sijn wijf,ende Cornelis Lenaertsz
ende Annetje Cluyters. Annetje was waarschijnlijk een dienstbode.
In deze opsomming staat achter de laatste zoon steeds de naam van de vader~
daarachter steeds ende dogteren.Waarschijnlijk worden de kinderen volgens leeftijd
genoemd beginnende met de oudste,alleen achte de naam van de laatste zoon
staat de vadersnaam.
In deze tijd huwde men bijna alt~d rond de 25 jarige leeftijdoDan was men pas
meerderjarigo
Lenaert was gehuwd in 162; en had 1 kind.HJj zou due gehuwd zjjn rond 1620.
Derhalve kunnen wij z~n geboortejaar stellen op 1595.
Het is zeer aannemel~k dat hij de oudste van het gezin is geweest en kan men
hat huwelijk van z~n vader stellen op 1590-159;.
Hillebrant Ariena zou dUB rond 1565 geboren kunnen z~n.
Verder zullen aIleen afstammelingen van Fillebrant besproken wprden.
III

fol 1

De kinderen van Hillebrand

Ari~n van der Sman.
l,enaert Hillebrandtsz,zijn zoon,was gehuwd met Gsertgen corssa.
TIlt dit huwelijk geboren voor zover ons bekend:
Maertge,zij huwde te stompwijk met Cornelia Jans Houniet 26 Januari 1657,
aIleen voor Schout en schepenen. Het RoK.trouwboek begint 1658.
Cornelis,genoemd in hoofdge1d,
Corsse waarsch~l:iJk niet dezelfde ala boven.Cornelie komt echter in ac'ten
tot dUSV9I' gevonden niet meer voor
Lenaert maakte 9 Juli 1660 een testamento Hierin staat onder meer dat hij
nog cloeck en gesont was,sJ,Jn huysvrouw Geertgen Corese s;'eckelijck.
0

~/

Evert Hillebrantsz verhuisde nsar den Haag en huwde max Jacamijntje de Wito
Van beroep was hij slager en waar6ch~nlijk niet onbemiddeld.ln den Haag pas
seerde de notaris tU8sen 1639 en 1650 16 acten.
9 Octcber 1633 huwde hij in den Haag met Annetje Willems van den Boach sIs
weduwnaar B.K. en voor schout en schepenen in de Banne van Stompwijk.
Beide wonenden te den Haag.
Egert was in 1654 al overleden en als voogd over de kinderen waren gesteld
hun oams Leendert en Corase Hillebr~ndtsz van der Sman.
Uit dit huwel~k was een zoon Dirk geboren. Deze was in 1646 te Amsterdam met
hat jacht de Bruynvisch van de oostlndische Compagnie near Indi~ uitgev~ren.
Dit getuigde de weduwe en de beide voogden voor den Notaris 9 December 1654.
Sedert dien was h~ nag niei teruggekeerd,de weduwe liet hiervan l€ en acte me
ken om te trachten geld van de compagnie te krijgen voor haar kindereno
Thonis Hillebrsnts van der Sman,tot dusver aIleen de kinderen bekend d:i.e al
len te Voorburg huwden,
Annitje
geh
19-1- 166~
te Voorburgc
HUigh geh
16-6-1675
Maria, geh
17-5-1676
IVo

1'011

Lenc,ertaz van der Sman
geboren to S'compwj,J1t ong 1624
Vader Lenert Hillebrantsz
MoedeI' Geertgen Corsse
Gshuwcl te Stompw:ijk voor Schout en Schepanen
COl'S

V'l.ll Corsse
der Sman)

11 Februari

1652

is (Ie huweJ.:ijksacte nog bewaard gebleven(fotocopy v d Fir L.J van

Compareerde tel' Secretarie van Stompwijck
Cors lenertse van der Sman j:m: van Stompwijok
als bruydegom ter eenre ende S:l.mon Corns Groenewegen als vader ende voogt
van Annetgen Cornadr groenewegen j:dr van flilsveen
ala btuyt ter andere syde ende versoohten dat van de voors bruydegom en
bruyv arie huwelecke geboden ter gewoon:'icke standen enle p:'aetSE:lll mochte
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warde ge~roclameert omme daer naer inde h:echten s·taet te mogen werden be
vesticht Conform den placcate .A.ctum 28 January 1652

+

Dit
Cors
.
gestelde
het 1ste
het 2de
het IIIe

is
Lenertsen
merck
gebodt afgecundicht
gebodt afgecundicht
gebodt afgecundicht

den
den
den

28

January 1652
february 1652
11 de february 1652

4~~

Compareerde voor ona

Poulus Claese de Cleyne Schout inde banne van Stompwijck
Hendrick van der Del ende Hendrick Piter Schepenen aldaer
de eersamen Cors lenertsen van der Sman j:m van Stompwijck als bruydegom
tar eenre ende Annetgen Corns dr groenewegen j:d van Wilsveen ala bruyt ter ande~
re syden dewelcke ons verthoonde ende dede blijcke nae dat van hen Iuydan drie
behoorlke huwels geboden ter gewoonle plaetse de afgecindicht versochte derhal
ve omme inde h:echten sta.et te mogen werden bevestioh"t oonform den placcate
twelck henluyden niet connende werden gewijgert soo hebben wij Bchout ende sche
penen voorn de voorz Cors lenertsen ende Annetge Corns dr wettich getrouwt ende
inde buwel staat beveticht mage derhalve voortaen voor echte ende wettich getrouwde
luyden gehouden ende erkent werden
Actum den 11e february van de jare XVI tweeenvijfticho
(zo goed mogelJjk met de afkortingen en text overgeschreven.)
IV.fol 2
Aangezien het doopboek van Stompwl.)k 1658 aanvangt weten we niet nauwkeurig 11oe
veel kinderen voor deze periode geboren zijn.
Vast staat dat een zoon,waarschijnlijk de oudste,Leendert
was en ook nog een
Huybert waarschijnlijk 1654
Verder zijn er R.K gedoopt te Stompwijk;
Petrus
14 Oct
1658
getuige Maertie Leenderts
Laurent ius
9 Augustus 1661 get
Cornelia Jane an Maertie
Catharina
,0 November 166}
Ariaantie Ariena
Adrianus
26 September 1666 Cornel is Jans en Maartie Leenderts
Maria
26 Januari
1688 Jans en Neeltie
Cornelia
17 Augustus 1670 Symon Cornelia en Jannetie Ariena
J"acobua
28 Auguatus 1672 Jannetie
Arians
Cornelia
1 Juli
1674 Pieter Symen en Geertie Carsse.
De grootmoeder Geertie Corsse komt slechta eenmaal ala getuige vooro
Cora Lenerts

tekende met dit merk de stukken:

\y.A(

I

In het gemeentearchief bevindt zich nag een attestatie van Cars.
Het heeft betrekking op een oneenigheid met een zekere Leliveldt over een
turfschuit. data 22-12-167, (Den Haag)
Cor LSllerts moet ohge-veer

1674

zijn overleden

Voor het doopboek began moet ook nog een Geertje zijn geboren want 9 April 1682
huwde R~n Arisee Lelivelt met Geertij.e Corsse.
TIit dit huwelijk geboren:
Petronella
8 Juli
1686
get
Leendert en Ariaantje Corsse
Christianus
27 September 87
get
Huybert Corsse en Maritie Corsee
Elisabeth
26 Dec
1688
get
Maartie Ariens
Adriana
27 April
1690
get
Ary Reyne en Lyabeth Jans
De getuige R~bert is een broer en Maartie een zuster
IV.fol }
betreffende de kinderen van Cars Lenertsz van der Smano
Tr~ntie Corse van der Sman huwde te stompwijk 15 Jan 1692
Kinderen B.K gedoopt Stompwijk.
Jacob
11 September 169'
Chrietianus 17 Ootober
1695

get
get

met Joris Jacobs
Eessen

Pieter Jacoba en Lyabert Jacoba
Huybert CorBe en .....,. Annetie Corse
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Apolonia
1} Mei
110}
get Jan Jaspers en Neeltie Grabbels
Maartie Corse huwde te Stompwijk 15 November
1699 met Elias Jaoobs Engel.
Uit dit huwel~k te Stompwijk •• gedoopt ;
Adriana
5 November
1700
get Huybert Corse en Tr~ntie
Jacobus 25 November
1701
Maartie Corse en Leendert Corae van der
Sman.
Ariaent1e Corse van der Sman huwde te stompw~k 11 Jan 1687 met Claes Pieterse
Straet.
Geboren kinderen uit dit huwel~k gedoopt te Stompw~k;
Christianue
14 Augustus
1686. get,Leendert en Geertie Corse van dar Swan.
Christianus is de doopnaam voor Cors.
Niet alle kinderen z~n in de doopboeken terug te vinden omdat van 1680 tot 1690
de doopboeken slecht 3~n b~ehouden,de paetoor was vaak maanden afwezig.
Stompw:ijk was een missieatatie en de bedienaars van deze statie kwamen tot op het
eiland Flakkee om te dopen. Enkele van deze dopen werden in het doopboek van
Kralingen mngeschreven.
Na.men van deze pastoors waren o"a
Dobbiu8,Lelivelt,Theodorus Crooneveen,Stael,D van del' Heyden,Overgauw,Temmings
~~hellinger,Trippe1voet,Scade,Stam,van Pelt,van del' Seheur,Dous Turck,Cormstr~d,
oonsveen,W~keraloot.

Daze laatste stamde uit een Utreehts adelijk

geslaeht.Z~n

vader was Landaadvoeaat.

.

fol 1 •
Huybert Corsz van der Sman.
Geboren te StompVl~k ong
1654.
Vader
Cors Lenertsz.
Moeder Annitge Cornel:isdr Groenewegen.
~

Huybert huwde te Stompw~k voor Behout en eohepenen
13 April 1616 met Claesie Albreohtdr,die eerder
Veerman uit Nootdorp(31 Jan 1668)
lluybert was nog niet meerderjarig en z~ vader was
jaar ervoor.
H~ kreeg toestemming van z~n voogd

en B.K.Kerk.
gehuwd was met Corhelis Cornelisz
reeds overleden,waarsch~nl~k het
Jillis Cornela Jillis,aanbehuwd

OOJIl.

Niet alle kinderen ziJn te stOl1pw~ in het doopboek ingesohreven omdat het boek
ongeveer vier jaar niet is b~gehoudeno
Kinderen uit dit huwel~ ingesehreven in het doopboek van Stompw\lk;
Leenert Corez en Annetie Corn
~bristiaan
10 Mei
1671
get
Annetie Cornelia
_atronella
18 Aug
1616
Pieters
Maartie
Aleida
13 Mei
1686
Maritie J'ana
Juni
1689
?olonia.
ldeolaaa
19 Juni
169;
Verder moet er nog een Ariaentie en een Claeaje geboren z~no
Ariaentie Huybers huwde te Nootdorp 5 Febr 1102 met Leendert Dirokse van It
Sloth,deze was gedoopt te Boordorp 12 Maart 1679 van beroep vervener.
Z~ vestigden zioh te OVersohie alwaar Ariaantje
; Januari 1114 overleed.
Ala voogd over haar kinderen werd gesteld Huybert Corsz van der Sman,Grootvader
van moeders zijde wonende te Stompwijk en Pieter Dirkse Sloth,oom van vadersz~de.
Ba het overlijden van Claesie Albreohtsdr huwde Huybert met Liedewy Arende Cvermeer
zJj was nog j"d en geboren te Stompw:ijk 15 Suli 1670,haar vader Arend Dirks Over
maer en haar moeder Grietie Hendriks Visser.
B.K.Huwel~k te Stompwijk
15 November 1694
Voor Behout an aohepenen
11 November
1694
Van beide trouw1nschruv1ngen heaft dhr L.J van der Sman fotooopieeno

V.
fol 2
Afsehrift van de S'ohepenaote betreffende het huwel:ijk van Huybert.
Op de 29 Ootober 1694 3Jjn de huwel:ijokse geboden van Huybert Corse van
der Sman,weduwnaar van Claesje Aalbregts als bruydegom tar eenre
Leydewey Ari3ns Overmeer moerdarjaerige jongedoohtar ala bruyt
ter andere z:ijden
woonen beyde in Stompw:ijok.
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WiJ ondersch Schepenen van de banne van Stompwijck verclaere deae bOO"ve11staend.e
::Jersoonen in de H:egten staat des hu;,welijcks bevestigt to hebben naer dat ons
ulsvoorens de Attesta tie van de gerequireerde proclama;\iie waere vertoont en mooge
der-halve voor zoo veel ons aengaet voor wettige getroude persoonen werden gehouden
Ac tum de "l7 If ovemb er 1694
Dirk Vellemans
Frans van der Does o
fol 3
Huybert Corsz
Hit hat tweede
IUcolaa
llicolaa
Haria
Christianus
iT.

Anna

Petrus
Anna
11.:»-'1.8

FJ. . ena

van dar Sman
huwel:Jjk van Huybert werden de volgende kinderen te Stompwjjk gedoopt;
20 FebI'
get
Piter Albrecht
1695
1696
7 Aug
Neeltie Albrechts
11 Jan
1698
Maritie Ariena
13 Oct
Leendert Corsz
1103
110ct
Pleuntie ArH~nB
1703
21Deo
Ariaentie Huybers
"1104
29 Aug
overleden
1106
1105
15 Maart
1110
12 Oct
1713

Dit is het merk van Huybert waar hij acten mee tekende.

t

Overl~densdatum

is nog niet gevonden,Januari 1111 deed hij nog aangifte van het
van Lijsbeth Leenders,waarschijnlijk een tante.
18 December 1120 werd z~n vrouw weduwe geboemd.
overl~den

6 Maart
1693 verklaarde de weduwe van Hendrik Pieterse Schieman v~~r Notaris
I,odenstein te Overschie, weI en deugdeljjk schuldig te wesen geljjk sjj doet aan desan
Huybregt Corse d~ somma van 800 Carolusguldena,zjj zal dit aflossen 6 Maart 1694.
Vroeger kon men zich uitsluitend in een ander Ambacht vestigen als men in het be
zit was van sen Indemniteitsacte,d~w.z dat'het ambacht waar men was geboren ver
klaarde de"!; men in geval van armoede deze personen zou onderhouden.
Men kon oak een acte van afstand tekenen.Dit laatste gold aIleen voor hen die over
voldoende geldmiddelen beschikte~
I'e weduwe van Huybart heart van de banne van Stompwjjk een acte gehad, om zich te
v~tigen in Pijnacker.Later is zij met de~e acte naar Schiebroek gegaan.
E
copy van daze acte bevindt zich in het oud archief van Schiebroek,hoewal vol
gens de begraafboeken Liedewey 13 Juni 1139 te Overschie is overledeno
V~~r de begrafenis werd
fl 8
betaald.

v..

fol
4
fuybert Carsz van der Sman
De acte van Leydewey is niet goed

leeabaar,de naam is eigenljjk Lidwina.

Fro ))eo,
ondergsschrevenen Schout en armmeesteren van de banne van Stompwijk belooven
bjj desen,
den peraoon van Liedew Arend Overmeer,weduwe van Huybregt Corse van der Sman
ffiet hear kinderen met naamen Martie out 20 jaaren,Claesie out 25 jaaren,Annetie
cut 3 jaaren en Lena out 1 jaaren,tegenwoordig metterwoon getrokken onder P~nacker
ingevalle deselve tot eoodanige armoede mogten koomen te geraaken dat niet conde
subsisteeren deselve ten a.lle t\:iden weederom te sullen ••••••••• ende armen van
P~nacker van desselven onderhout te~ ••••• indemneren en bevrvden.
Actum
18 December
1120
was geteekend Corns van Banchem
Johannis van Tilburg.
Jacob Vaso
Acte te Schiebroek gedeponeerd
26 September 1133
Claasje Huybers huwde te P~nacker met Cornelis Jacobse Groeneweg.Zij is vroeg te
P~nacker overleden wa.nt haar man Cornelia huwde als weduwnaar van Claasje Huybers
te Overschie 12 April 1133 met attestaties van P~nackero

W~
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VI. fol 1
Pieter Huybertsz van der Sman
Geboren te Stompw~k,ged 21 December
1104
Vader Huybert Corsse.
Moeder Lidewey Arende Overmeer.
In het doopboek staat 21 10bre dat is 21 December,10 is deci.
I~=~a~~~e~p~es~ (fotooopy)
Pieter huwde te P~nacker voor schot en achepenen met Aaltje Louweadr van R~n.
26 Januari
1126.
Op Sondagh d~n 6 Januari 1126 is tot Pijnacker nog gegaen 3 Sonnedagen geboden
volgens het gewoonl~ck formulier.getrmuwt Pieter Huybert van der Sman,jom en Aaltje
Lourens van R~n beide wonende alhier.
Waar6chijnl~k

is Pieter direct na z~n huwel~k naar Overschie verhuisd.Het staat ook
weI vast dat de oudste zoon te Overschie is geboren,h~ is echter in tegenatelling
met de andere kinderen te Berkel gedoopt,de anderen allen te Bergschenhoek.
Aangezien echter een Ambacht uitsluitend indemniteitsacte verleende &an hen die
ter plaatse waren geboren moet h~ weI in Overschie z~n geboren.
Kinderen uit dit huwel~;
Huybert,
24 October
1126
gedoopt Berkel
14aria
18 November
1121
Corat
16 Febr
1130
Claasje
8 Augustus
1138
Claas
13 Aug
1136
Lyduwe
1 Aug
1141
Lyduwe
11 Mei
1144
Aaltje
1134
Piete, verhuisde 18 April 1133 Van Overschie naar P~nacker.
In de indemniteitsacte staat,
voor P:/Jnacker,
Pieter Huybertse van der Sman en vrouw Aeltie Louwesdr van R~,en hun kinderen
Huybert 5 jaar,Maria 4 jaar,Corstiaan 3 jaar Claasje ruim 1 jaarWaarsch~nlijk heb
ben de ouders de leeft~d van Huybert wat lager geateld gezien de vroege geboorte
na het huweljjk.
In Pijnacker is een Aaltje geboren want Huybert kwam terttg naar Oversohie 15 April
1136,omdat Aaltje te Pjjnacker geboren was9 verzocht hij voor haar een acte af te
geven om zich weer te Overschie te kunnen vestigen.
Te Pijnacker z~n twee kinderen van Pieter overleden.
13 December
1134
een kint van Pieter Huybert
fl 1-1 stuiver
1 Februari 1135
een kint van Pieter Huybert
fl 1-1 stuivero
fol 2.
Cors Pietersz van der Sman huwde 28 Juli 1148 met Lena Braversw)jk.
Deze laatste overleed te Overschie 19 Januari 1151.
Uit het huwel~k werden geboren te Oversohie en gedoopt te BergschehoekJ
Leendert
5 Maart
1149
Get
Leendert Corse,Pleuntje v d Werf.
Pieter
18 Sept
1150
Huybert van der Sman en Cornelia Braversw~.
De laatse getuigen de broer en de schoonzuster van Core.
Cors Pieters hertrouwt te Overschie 9 Januari 1152 met Jannetje Cornelisdr Hoogeboom
uit :BerkeL
Hieruit de volgende kinderen waarvan er 4 kort waarvan er 4 kort na de geboorte
ZlJn overleden"
Lena
31 Oct
1152
get Huibert Pieters en Cornelia Braverswjjk
Maria
11 Fabr
1156
Cornelia 30 Jun!
1151
Piter
11 December1158
Maria
28 Nov
1154
voIgt een fotocopy van de doopinschrijving van Lidewey Arende
OVEB1ffiEB Stompw~k 15 Juli 1610(doopboek van stompwijk)
VI.

YII. Fol

1

Hu~bert ~ietersz van der Sman
ge oren e Overschie,ged te Berkel 24 October 1126
Moeder:Aaltje Louwesdr van R~n.
Vader Pieter Huybert
GehuVld
voor het ambacht Overschie 9 Juli 1141.
9 Jul! 1741 R.K Kerk te Bergschehoek.
Jvers.chie behoorde tot de parochie van Bergschehoek de R K kerk
Ov erechei '1.S
gestJ.cht in 1800.
'
••
van
In de huwellJksacte staa.t dR.t 'ifnv'h"".,.+' ..... 'h"... ~_ .:_ "-- ,...~-- .
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ouders woonden be ide in PUnacker huwden 6 Januari 1126 aldaar,
In ieder geval kort voor of ns de geboorte van HUybert kITamen de ouders naar Over
schie.Het enigste argument dat Huybert in Pijnacker geboren zou z~n is dat hij ge
doopt is te Eerkel.Alle andere broers en zussen zijn te Eergschehoek gedooptQ
18 April 1733 vertrokken z~n ouders weer naar Pijnacker 9 met Huybert oud 5 jaar,
g~wie.=a.i&s.=op=='=eanu&.i:=*~a'~ Maria 4 jaar,Corstiaan 3 jaaro
De leeftijd van Huybert is in deze acte te laag aangegeven.Waarschijnlijk hebben de
ouders dat met opzet gedaan omdat Huybert betrekkel~k kort na het huwelijk was gebo
rene Huybert kwam met zijn ouders 15 April 1736 weer terug naar Overschie waar
schijnl~k toen naar de polder Zestienhoven.
Z~n

Huybert huwde 1141 voor schout en schepenen te Oversch1e.
Den 23 Juni 1141 de huwelijksche geboden ingewillight van Huybregt van del." Ssan j.m
en Cornelia Braverswijk jed beiden van Overschie.
den 9 Juli 1147 de voorzegde persoonen getrouwt present als Bchepenen Ary van Capelle
en Jacob Roggeveen.
Het volgende jaar trouwde zijn broer Cors Pieters van del." Sman
Lena BraverswjJk •

28 Juli

1748 met

..i. t di t huwel:\)K werden de volgende kinderen geboren;
Laurens
9 Jul:!.
1748
Aleida
13 Juli
1150
.aesje
4 Juli
1151
Fieter
14 November 1156
Neeltje
24 Febru 1158
Iseendert
21 Febr
1161
geh 1784 met Maria Kooymans,later met JcI::anna
van de Vlugt
Reynier
1162 ,deze laatste huwde met Joanna SondermenQ
uit dit huwelijk werden te Rotterdam in de Leeuwenatraat gedoopt
Huybert
16 Juni
1185, get Leendert van del." Sman en Maria Kooymanso
Hermanns
1188
Hermanus Sonderman en Barbara W:Utebols
4 Maart
Cornelia
1190
Huybert van del." Sman en Cornel:i.a Bravers
15 Aug
0

w~k.

Hermanus en ~arbara
Barbara
12 Maart
1192
Pieter van del." Sman en Grietje Boerendonk
• Nicolaas
21 October 1193
Ferdinandus
4 Augustus 1196
Cornelia
30 October 1800
Hiervan op het Zwaanshals overladen Cornelia 20 Dec 1790,oud 4 mnd,lHcolaas
Augustus 1194,oud 9 mnd.16 Juli 1802 Cornelia 18 mnd.
overleden Reynier OJ? het Zwaanshals,oud 39 jaar,vervoerd naar Rotterdam.
~hterlatende 5 kinderen$Van de armen.Pro Deo (13 Febr 18010)
vlI. fol 2
betreffende Huybert Pietersz van del." Sman
Uit de proceaaen die na 1150 werden gevoerd bl~t dat het voor veel mensen in
Overschie zeer slecht was.
Het ging meeetal over het niet betalen van de meest noodzakel~ke levensbehoeften.
Ook met Huybert ging het niet goedo
9 Juni 1153 op de rechtsdag voor de vierschaar te Schiebroek was Huybert de eischer.
H~ was woonachtig in de polder Zestienhoven onder Overschie contra Leendert van den
Arent uit Schiebroek als gedaagde.
Huybert had 1 gulden en 15 stuivers te goed wegens verdiende vlotloneno
Huybert kon z~n eisch met bew~zen staven en zo werd gedaagde tot betaling veroor
deeld alamede de kosten van het gedingo
Aarnoud Kelder was de bakker die Huybert brood leverde en deze woonde in Schie
broek.Kelder voerde een aantal jaren proc8ssen omdat de meneen in gebreke bleven
voor het geleverde te betaleno In *~9~ 1759 had Huybert b~ deze bakker een schuld
van 60 gulden 10 etuiver en 14 penningen.H~ werd in dat jaar door de bakker voor
de vierschaar van Schiebroek gedaagd alwaar de bakker voor gedane leveringen deugdel~k
competeerde volgens desselfs schuldregiater,hij presenteerd dit met eede te sta
R~~~~'tb~e~~~age~ijnn~jfi~fifm'~@S9~~=geees~@esss~t=a~=sekB~a=~~=e7eeep=69me~aT

ve~~De

gedaagde in juditio present confesseert de schuld bij eysser gemeld.
Huybert wordt gecondemneert om de schuld alsmede de kosten te betaleno
Huybert moet dua betalen.Huybert moet due betalen omdat h~ de schuld had toege
gevenoRuybert echter daag~ 3 November 1159 de bakker voor de vierschaar en nu
bl:\)K~ d~t Huybert inmiddels naar Schiebroek is verhuisd.Huybert komt tegen het
vonn~s 1n verweer om de somma van 60
lden 10 8 • r en 40 nenningAn t~ h~+'clon

r'g

e

den d3s~er wegens het g~_ev~ra beweys van de deugdelukhaid van de karfstok v~n
do bakker.(de boekhouding van de bakker bleek dua te bestaan uit een aantal kerf
stokken.)
De reohter Mr Kok zegt dat Buybert den schuld had geconfesseert en geaccepteert
en veroordeeld Buybert te betalen alamede in de kosten van het gedingo
8 September komt Buybert weer voor de vierschaar en de (1160) gereohtabode ver
teld het gerecht dat h~ van HUYbert reeds enig meubulair pub11ekelijk had verkocht~
De kosten van de verkoping bekendmaking met plaecaten te Schiebroek,Overschie en
Billegersberg kosten van de rechter die billijk wilde z~n en niet veel in rekening
wilde brengen gezien het geriuge bedrag en de korte duury
van de zaak stelde de
koaten op ruim 40 guldenoDeze kosten moesten eohter eerst van de opbrengst af van
de publieke verkoping. De bakker zal wel niet veel hebben gekregen en Buy-bert zal
niet vee I meer hebben gehad.
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Pieter van der Sman
geb Schiebroek,gedoopt
R.K Bergschehoek 14 Nov 1156
Doopget Cors van der Sman,is z~n oom en Jannetje Boogeboom is tante~
Vader:Huybert Pieters van der Sman.
~oeder:Cornel1a Braverawijk.
Overleden te Overschie 3 Dec 1840 oud 85 jaar
ereop houtzaagmolenaarsknecht.Pieter zal in zijn jeugd veel srmoede hebben ge
kend.Z~n vader verloor een proces toen Pieter 3 jaar was en aIle goederen werden
~ubliek verkocht.
Z~n vader die oorapronkel~k vervener was en te Overschie woonde
erhu1ade naar Schiebroek,mogeljjk dat hij toen op een houtzaagmolen is gaan wer
ken.
Voor Pieter huwde op 1; Aug 1180 was er al op 30 Haart 1780 zjjn zoon
Pieter geboren.Tot nu toe zijn er geen papieren gevonden wasrom z~ zo laat trouwden.
Pieter )0 Maart 1180 gehuwd 1180
Doopget de grootmoeder Cornelia Kooy. N.B
bij deze doopinschr~ving staat ge
achreven F.atus per subsequency.Met een andere hand er doorgesebreven Matrimonio
legitimatu.s.
Voor de reat heeft de Beer L.J v d Sman nog een aantal verdere doou
menten die echter alleen de Rotterdamse familia van der Smen betreffon.
Ik(P.Lucidius) wil tenslotte nog iets overnemen wat m~ erg intereasant leek aange
zien grootvader Jan gestorven in 19)8 maar reeds geboren in 1850 mij meerder ma
len vertelde van een oom die de slag van Waterloo had meegemaakt en in het leger
van Napoleon gediend had.
2
de Franse bezetting werden aIle inwoners ook de vrouwen ingescbreve~ voor
.~de militie.Schiebroek behoorde militair gezien onder Overschie.
'iater komt ook op deza 1~8t voor.In het geschiedaniaboek over het Ambacht Ovar
sehie staat dat van de 15 jongens die in het Franse leger werden ingelijfd er 14
z~n geaneuveld.Deze uitzondering moet dan Pleun van der Sman z~n geweest.
Deze ward in 1809 ingelijfd doch huwde 22 Mei 1811 te Overschie.
Op de l~et van 1801 komen nog enkele bekenden voor Oaa Klaas van der Goes oud
28 jaar,hij was een broer van Grietje.Aohter zijn naam staat onbetrouwbaar.
In 1794 werd een gewapende burgerwacht te Cversch:ie opgericht.
Op de militiel~Bten komen voor,
Arie van der Goes,manicipaal,oud 48,geh 1 kind,weigerachtig
Klaas van der Sman,geh,oud 34,beroep arbeider.
Willem Boerdonk,65 jaar,geh contribuabel.
Willem van der Sman,34 jaar,bouwman,geh 3 kinderen,obvermogend.
Arend van der Sman,oud 62,veenman,geh,1 kind.
Ariaantje Groenewegen,oud 42,sehoolmeesteres,Vrijster,lichaamsgebrak,onvermogend.
AlIa bovenstaande gegevens z~n afkomstig van dhr L.J van der Sman-Sleephellingetr
;8 Rotterdam telef:R'dam 115467.
Dhr t.J van der Sman is reeds 4 jaar met genealogisoh onderzoek bezig en sehreef
m~ o.a.Dat onze gemeen8chappel~~e voorvader is Hillebrand AriUns van dar Sman,gebo
ren rond 1600,sohepen van de banne van stompw~K.
"Momenteel ben ik aan het speuren naar de geboorte van Cornelie Cornel iss van der
Sman,die ongeveer 1480 geboren zou kunnen z~no
Homenteel weet ik dat sijn soon Cornelis in 1544 rond de 40 jaar zou kunnen zUo,
woonde te Teddingerbroek en er een stuk land in eigendom had.
Ik heb ook ontdekt dat zH b
~X

tol

t~dene

pg 9
nieuwe kerIe te Delft een Cornelis begraven trw voorouders "'iOonden in VrJjenban.
Nootdorp,Pjjnacker,Overschie en StompwJjk.
Overgrootvader Nicolaus werd geboren te Vrjjenban 12 April 1819.Z~n vader Jan te
Vr~enban
3 Mei 1783.
Z~n grootvader Cornelis Corse werd gedoopt te Pijnacker 28 Januar1
1746~
Overgrootvader
Stompwjjk 2 Januari
1701
Betovergrootvader Jan Corn ongeveer 1640 te Stompwjjko
Verder Cornelis Corse Stompwjjk ongev 1625.
COl'S Hillebrand Stompwijk rond 1600
geh waarsch in 1622 met Machteld Gerrits
Clouwer.
0

Cornelia Corse huwde te Stompw~k
Meer.
COl'S Hillebrands

was een zoon

25 November

1653

met Annetie Pieters van der

van Hillebrand Ariensz

geh met Maritgen Cornelisdr.

In een volgende brief:
Het onderzoek naar de familie van del.' Sman zal spoedig worden afgesloten en naar
wij hopen October in de Nederl Leeuw worden geplaatst.Dit is een maandblad dat wordt
uitgegeven door het Koninklijk Nederl genootschap v~~r geslacht en wapenkundeo
Bljjenburg 5 Den Haag. Het bestaat al onafgebroken 77 jaar.
Hoe ik ertoe gekomen ben? WeI als belangstellende v~~r genealogie heb ik een
stamreeks van mjjn eigen familie gemaakt.Korten tjjd later heb ik alles genoteerd
van wat maar van del.' Sman heette en heb daar een kaart van gemaakt.Toen ik er een
500 had verzameld heb ik alles opgezocht wat er maar te vinden was dUB ook koop
acten,testamenten enz.Toen ben ik begonnen de familieverbanden te zoekn en bemerk
te dat er nogal wat aan ontbrak. Honderden dikke protocollen,koh1eren van be
lasting,hoofdgeld enz enz hebben wij sedertdien doorgelezen.
Nu eind Mei is alles b~na klaar behalve die ene schakel:Hoe was het juiste verband
tussen de Deltse van der Sman en de andere? Hiermede bedoel ik niet die tegen
woordig in Delft wonen want na onderzoek heb ik die thuis kunnen brengen.
In 1600
woonde er een familie die steeds groter werd,hoofdzakeljjk zelfstandige
handarbeidslieden zoals bezemmakera ,hoedemakers en een brouwer.
Zij waren niet onbemiddeld.In 1654 was er een buskruitramp in Delft en deze fami
lie leed schade aan 9 huizen.Bjj een latere telling hadden zjj tezamen 31 huizeno
Wat betreft het wapen in bezit van Mevr Tr van der Sman te Heemstede en van
C.Th van der Sman te Amsterdam Bchrijft dhr L.J van der Sman:lk kan weI met grote
zekerheid zaggen van wie dit wapen was.Cornelia van der sman was een zeer rijke
boer die te Overschie woonde.Reeds lang dacht ik dat deze familie was uitgestor
ven.Een afstammeling van deze tak is de koster van de Ned.Hervormde kerk te Zoeter
meeroBovengen Cornelis werd 7 Juni 1722 te Overschie hervormd gedooptQHij overleed
Polder Schieveen 22-4-1798. Hjj was lange tijd schepen te Overschie en had daarom
een wapen nodig om te zegelenoLang heb ik naar dat wapen gezocht maar helaas is er
geen bewaard gebleven en ik weet zeker dat ik het gemeentearchief te Rotterdam
een groot pleizier zou doen met een foto. Cornelia was ook nog enkele malen Am
baehtbewaarder .Toen hjj 18 jaar was bezat hij ongev 85000 gulden.Zijn grootvader
Blase Ariens was waarsahijnlijk nog R.K.Deze heeft rond 1620 een proces gevoerd
met de burgemeester van Leiden,maar ik heb nog geen gelegenheid gehad om de stukken
te lezeno---------------Nog enkele gegevens betreffende uw familie v60r uw Grootvader:
Jan van der Sman,Veenman geb Vrijenban 3 Mei,ged 4 Mei
geh met Catharina van der Meer Vryenban 18 Mei 1817,dr van Nicolaas van der
Meer en Antje Wensveen beide wonende te Vrije.nban.
Cornelis Corse van der Sman geb eh gedoopt te Pjjnacker 28 Januari 1746,overle
den onder Nootdorp 28-1-1825,oud 81 jaar en 6 mnd van bereop veenman.
geh met Aagje de Heer te Nootdorp 5 Mei 1782.
Corstiaan Jans van der Sman,R.K ged te Stompwijk 2 Jan 1701 is te Pijnacker over
leden.Is voor sehout en schepenen te Overschie 21 Mrt 1738 gehuwd met Pieternel
letje Barentsdr Tilburg,wonende beiden onder Overschie.R.K. geh te Eergschehoek
voor de kerk
14 April 1738.
Jan Cornelis van der Sman,geh 16-2 1683 met Trjjntje Willems Terheyde,haar werkelijke
naam was Heydra,dit bljjkt uit andere acten.
Tenslotte Cornelis Corse van der Sman de oude. geh met Annetje Pieters van der
Meer.
Zoon van Oors Hillebrands en Machteld Gerritsdr Clouwer"
Amsterdam
Juni 1962
Pater Lucidius van der Sman
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