
datering plaats vermelding vindplaats

1570 Helmond PETER GORTSsoen VERSANTVOERT heeft bekent dat DIERICK HANRICX zoen, zijn schoonvader (in de zin 

van stiefvader, want Dierick is getrouwd met de weduwe van Gort, namelijk ELISABETH) hem afgekocht 

heeft zijn recht op zijn erfdeel van de goederen van zijn moeder, Elisabeth dus. Het betreft een bedrag 

van 34 gl., dat bij kinderloos overlijden van Peter weer vervalt aan de betaler.

Schepenbank Helmond, inv.nr. 3811, akte 358

1577 Amsterdam 17 juli 1577 ontvangt Adriaen Adriaens de goederen, hem bij Margriete van Buyten, zijn moeder, en 

Francois Despommereaulx, zijn schoonvader (=stiefvader), tot subsidie van zijn huwelijk ,,geloefft en 

toegeseyt”

De Nederlandsche Leeuw  100 (1983) 235

1581 Leiden Cornelis Claesz, die als schoonvader (= stiefvader) compareerde bij het huwelijk van Harman

Gerytsz

Leids Jaarboekje (1906) p. 67

1582 Den Haag Op 29 juni 1582 verkopen Willem van der Mota en Janneke van Velde Adriaansdr., zijn vrouw, aan 

Dammas Goudt, hun "schoonvader" (d.i. stiefvader) een bleekveld aan het Spui te 's-Gravenhage voor ƒ 

700,-

De Nederlandsche Leeuw  121 (2004) 392

1590 Breda … aan Henrick Cornelisz haren „schoonvader" (lees: stiefvader) en Sophia Andries Wiltensdr. hare 

moeder" al het recht op …

De Nederlandsche Leeuw  60 (1942) 11

1592 Denderwindeke Pieter Van Berchem fs. Pieters verkoopt aan Niclaes Wasteels x Pierijne Thienponts als schoonvader ( 

lees stiefvader , red. ) en moeder van Geert en Cornelis Van Vrechem kinderen van wylen Jan Van 

Vrechem en dat op voortaenen rente van 6 Rijnsguldens / 16de penning / Kersmisse 1591  

http://www.rikvanhauwe.be/dw/DW.WP.I.c/wp.denderwi

ndeke.1592.htm

1597 s-Hertogenbosch Jan Lenaert ROELOFFS, zwager van de onmondigen en Boudewijn GERITS, hun schoonvader (= 

stiefvader), zijn momboirs gesteld over Jenneke en Diericxken onmondige kinderen van wijlen Wouter 

AMBROSIUS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Matthijs van LIEBERGEN. Anneke is hertrouwd met 

Boudewijn GERRITS, "in de Valck".

Verkoop van een rente ad fl 23,- van en uit panden te Middelroij, waarvan de helft toekomt aan de 

onmondigen en de rest aan Jan LENAERTS in huwelijk hebbende Hilleke zijn huisvrouw, ook dochter 

van Wouter AMBROSIUS en aan Jacop Wouter AMBROSIUS.

29.11.1597 | R 1924 | f 126v

https://www.bossche-

encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1924.1.htm

1599 Utrecht met benoeming van Niclaes van Berck, raad hof van Utrecht, en Jan Goyertsz van Fockenberch, haar 

schoonvader [stiefvader], tot executeurs

Het Utrechts Archief

1601 Wuustwezel Philips Meyvis als momber en schoonvader (stiefvader) van de kinderen waarvan de comparant de 

moeder heeft getrouwd, achtergelaten bij wijlen Jan Willems Verwilt gehuwd met Tanneken Peeters  

van den Broeck heeft de nagelaten goederen verkocht aan Pauwels Jan Huybs gehuwd met Marie  

Willems van Wouwe dochter.

niet meer online te vinden

1603 Dudzele In dit verband is sprake van Hardebolle Christoffel, stiefvader (‘schoonvader’) van de

vader van de wezen

https://www.geneaknowhow.net/script/wvl/Wezenregiste

rsBrugseVrije2.pdf

1607 Kethel Huijbrecht Huijbrechtsz. wonende dorp Kethel weduwnaar en boedelhouder van Machtelt Cornelisdr. 

ter ene zijde en Cornelis Sijbrantsz. bestevader, mitsgaders Lenert Pietersz. Verheijen en Maerten 

Cornelisz. metselaar nomine uxoris, omen en bloedvoogden van de 2 onmondige weeskinderen 

genaamd Huijbrecht Huijbrechtsz. 3 jaar en Dirck Huijbrechtsz. 1½ jaar, ter andere zijde. Zij zijn 

geaccordeerd nopens het moederlijk bewijs, te weten dat hij weduwnaar zal blijven bezitten de gehele 

boedel, mits hij zijn 2 kinderen zal onderhouden en alimenteren tot hun mondige dag of huwelijke 

staat, mitsgaders laten leren lezen en schrijven. De kinderen zullen bij mondige dag ontvangen f 31. Hij 

verzekert dit op een ¼ part van het huis en erf in het dorp Kethel waar tegenwoordig inwoont Cornelis 

Herpertsz. de schoonvader (=stiefvader) van Huijbrecht Huijbrechtsz. Belend ten Z: en W: Adriaen 

Adriaensz. Coppert, ten O: en N: ’s-herenweg.

https://www.hogenda.nl/hogenda-bronnen/?id=2038

1609 Delft Dit gaen en comen van desen Moor gheduerde so lange, dat mijn moeder de middel creech om een 

jonghen Moor te maken: den welcken ick wiechde ende hielp wermen. Ooc so gedencket my wel, dat 

mijnen schoonvader (den Moor) dit kint eens troetelde…

Uit: De Gheneuchlicke ende cluchtighe Historie van 

Lazarus van Tormes (Delft 1609)

1611 Liedekerke Akte van lening van 6 g. jaarl. aangegaan door Jan Stomme, meier x Lippyne Marcx te Liedekerke bij 

Joos Snel x Margriete Evenepoel. De rente werd in 1640 verkocht door Jan De Bolster als erfg. van zijn 

tante Margriete Evenepoel aan de gezusters Catharina, Josina en Jenne Marie Janssens. Het geld kwam 

van Gaspar Dhoe als schoonvader (= stiefvader) van de 3 zusters 

https://www.heemkring-

liedekerke.be/userfiles/pdfs%20gezinsreconsstructies/lied

ekerke%2016de%20eeuw%20-%201805%20pass.pdf

1612 s-Grevelduin-Capelle Hendrick Dierckss vander Maes , toecomende bruijdegom, ende met hem geassisteert Ghijsbert Claess, 

sijnen schoonvader [=stiefvader] ende Machtelt Cornelis, sijnen eijgen moeder, ende Maria Dircks, 

sijner suster ter eenre als oock Biatrix Adriaensdr, als toecomende bruijt, met haer geassisteert Jan 

Janss, haeren oudtse soon, met Wouter Adriaenss Roothals, haeren broeder, ter andere sijden. Zij 

maken hun huwelijkse

voorwaarden, 3-11-1612.

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-61

1614 Bantam (Nederlands 

Indië)

Een jonck meysgen van omtrent elff jaren met haer moeder ende schoonvader (stiefvader?) hier 

gecomen, genampt Grietgen Hendricx van Swoll.

Carla van Wamelen, Family life onder de VOC: Een 

handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken (Hilversum 

2014) 554

1615 Leiden geassisteerd met "d' E . Jan Woutersz. van der Houff, Burgemeester van Montfoort, sijn schoonvader'' 

(lees stiefvader)

De Nederlandsche Leeuw  51 (1933) 5

1615 Schiedam Reijer Dircksz. Haga JM is schuldig aan Reijer Beuckelsz. van der Burch wonende op Delfshaven 832 gld 

wegens een voorgaande schuldbrief van 30-05-1615, die hiermede is gecasseerd verleden voor 

schepenen van Schoonderloo voor verteerde kosten tlv van de voorsz. Van der Burch als commensaal 

verteert en wegens geleend geld zo ter betaling van enige porties scheeps de penning 16. Waarborg de 

navolgende porties scheeps hem comparant toebehorende 1/32 van het schip genaamd de Jager daar 

schipper op is Arij Hobben van Rotterdam groot 100 lasten, een twee-deel in het schip genaamd „t 

Gelove daar stierman op is 

Cornelis Jansz. „t Hooft te Schiedam, 1/7e part in een hoockerbooth daar stierman op is Adriaen 

Claesz. Cock op Delfshaven, alles onbelast. Hij belooft de helft van een huis en erf gelegen op de Haven 

daarvan de wederhelft toebehoort aan zijn schoonvader (=stiefvader) Cornelis Jacobsz. van Vlaerdingh 

niet te zullen belasten. Kanttekening ongedateerd. De som hierin genoemd is afgelost en voldaan met 

de rente. 

https://archief.schiedam.nl/nadere-toegangen/NT77.pdf

1616 Dordrecht maakten Willem Maertens, geassisteerd met zijn vader Maerten Willemsz. uit Oost-Barendrecht, en 

Neelke Dircxdr., geassisteerd met haar „schoonvader" (stiefvader) Crijn Cornelisz., wonende op 

Westmaas, te Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden

De Nederlandsche Leeuw  144 (1997) 309

1617 Utrecht Uit een acte van 28 april 1617 (nots. J. C. Wttewaell) blijkt dat jonker Philips R. Edler von Planitz, 

bijgestaan door zijn schoonvader (lees stiefvader) Gijsbert van Hardenbroek, erfgenaam is van zijn 

moeder Renalda de Cock van Opijnen.

De Nederlandsche Leeuw  101 (1984) 196

1626 Gorcum Allardt Willemsz. van Hoboken, burger te Utrecht, als schoonvader ( = stiefvader) van

Aefgen Davidsdr , ' t nagelaten weeskind van za. DavidDavidsz. van der Meulen …

De Nederlandsche Leeuw 31 (1913) 36

1627 Lierop Jan Simons verkoopt op 23 januari 1627 aan Jan Jan Baeckermans, zijn schoonvader (lees: stiefvader), 

een stuk groes te Lierop omtrent de Boijdonck genoemd Hillenbleeck

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 13 (1998) 111

1629 Helmond JAN BAPTISTA geloeft aan DIERCK JANSSEN u.s., zijn schoonvader (= hier stiefvader) 30 gl. te betalen. Schepenbank Helmond, inv.nr. 3834, akte 90

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3811&minr=2271273&miview=ldt
https://www.oudleiden.nl/publicaties/jaarboekje/3-1906/file
https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106
https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106
https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106
https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106
http://www.rikvanhauwe.be/dw/DW.WP.I.c/wp.denderwindeke.1592.htm
http://www.rikvanhauwe.be/dw/DW.WP.I.c/wp.denderwindeke.1592.htm
https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1924.1.htm
https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1924.1.htm
https://proxy.archieven.nl/0/609C5BAF768F4642E0534701000A17FD
https://www.geneaknowhow.net/script/wvl/WezenregistersBrugseVrije2.pdf
https://www.geneaknowhow.net/script/wvl/WezenregistersBrugseVrije2.pdf
https://www.hogenda.nl/hogenda-bronnen/?id=2038
https://www.dbnl.org/tekst/bred001spaa01_01/bred001spaa01_01_0033.php?q=schoonvader%20stiefvader#2839
https://www.dbnl.org/tekst/bred001spaa01_01/bred001spaa01_01_0033.php?q=schoonvader%20stiefvader#2839
https://www.heemkring-liedekerke.be/userfiles/pdfs gezinsreconsstructies/liedekerke 16de eeuw - 1805 pass.pdf
https://www.heemkring-liedekerke.be/userfiles/pdfs gezinsreconsstructies/liedekerke 16de eeuw - 1805 pass.pdf
https://www.heemkring-liedekerke.be/userfiles/pdfs gezinsreconsstructies/liedekerke 16de eeuw - 1805 pass.pdf
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https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-61
https://books.google.nl/books?id=dfzEBgAAQBAJ&lpg=PA554&dq=schoonvader%20stiefvader&hl=nl&pg=PA554#v=onepage&q=schoonvader%20stiefvader&f=false
https://books.google.nl/books?id=dfzEBgAAQBAJ&lpg=PA554&dq=schoonvader%20stiefvader&hl=nl&pg=PA554#v=onepage&q=schoonvader%20stiefvader&f=false
https://books.google.nl/books?id=dfzEBgAAQBAJ&lpg=PA554&dq=schoonvader%20stiefvader&hl=nl&pg=PA554#v=onepage&q=schoonvader%20stiefvader&f=false
https://archief.schiedam.nl/nadere-toegangen/NT77.pdf
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3834&minr=2334902&miview=ldt
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1630 Dordrecht compareren voor notaris G. de Jager te Dordrecht Jan Reijnen en Teuntgen Aertsdr., echtelieden 

wonende op Dubbeldam en verklaren, dat Dirck Foppen en Ariaentgen Lenertsdr., haar moeder en 

"schoonvader" [ = stiefvader], wonende in Barendrecht, hun, comparanten, boven het vaderlijk goed 

van Teuntgen nog gegeven hebben, tot onderstand van hun huwelijk, een somma van 300 gl., waarbij 

comparanten hebben toegestaan, dat, indien Teuntgen Aertsdr. kinderloos komt te overlijden, die 300 

gl. wederom zullen toekomen aan de kinderen van haar moeder, zonder dat de kinderen van Aert 

Cornelisz., door hem verwekt bij Soetgen Jacobsdr., "in de selve drie hondert gls. mede sullen mogen 

comen erven." Akte ondertekend door Jan Reijnen, Teuntgen Aerts, Dirck Foppes en Aerijaenijen 

Lenaerts. (ONA Dordrecht inv. 33, f. 147 e.v.)

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php

?mid=201517&kid=2147&pagina=tekstpagina

1633 Beek (Limburg) 28 maart 1633 hebben wij Janus Nijsten en Jan Odekercken op verzoek van Jan Houben alt soe hij 

verclaerde ses of sevenentwintich jaeren ons getransporteert tot Nierbeeck ten huyse van Giercken 

Lempens getrout hebbende des voors. Houbens moeder Meicken waar Jan Houben ziek te bedde lag 

maar wel van goeden verstand en memorie, die wilde biechten en bediend worden, en daarna heeft hij 

met consent van zijn schoonvader en zijn moeder willen disponeren over de goederen die zijn vader 

had nagelaten, heeft bepaald dat na de aflijvigheid van zijn moeder Meicken Houben, eerstens 2 

malder rogge eens voor de armen, item voor de kercken ofte fabrique 100 gulden eens, item voor zijn 

schoonvader [bedoeld is stiefvader] Gercken voors. en zijn moeder 200 gulden, en dat op twee stukken 

erfflich waarvan een gelegen op den Tijsenswech, rgt dezelfde weg, ter andere der armengoet van 

Beeck, het andere atuk gelegen int heydenvelt omtrent Dries Janssens, rgt .... ter andere Ercken 

Didden, gedaan in bywesen van de heer pastoor en de naburen. 

Gightregister Beek LvO 4129 (2)

http://to.heemkundebeek.nl/ (20-3-2022 niet 

teruggevonden)

1634 ‘s-Grevelduin-Capelle Op huijden desen iiije april 1634 compareerden Elsken Adriaen,

jongedochter van Adriaen Peeter Geritss za verweckt in echte bedde bij

Judick Jansdr. Haar halve broeders en susters en verweckt bij haar

moeder en Bastiaen Peeterss, haer schoonvader [=stiefvader] worden

genoemd.

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-62

1634 ‘s-Grevelduin-Capelle Opten xvje septmeber anno 1634 compareerden Peeter Toniss vander Maes

wednr Dingentken Henricxdr, schoonvader [=stiefvader] van Huijpken

Huijbrechtsdr bij Huijbert za verweckt in echte bedde bij Dingentken

voorss ter eenre ende Henrick Adriaenss Timmer als bestevader van het

voorss kijnt, geassisteert met Adriaen Joachimss den Ouden, ter andere

zijden. Zij sluiten een akkoord.

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-62

1636 Amersfoort Hij secludeert de Weeskamer en stelt tot oppervoogd van zijn minderjarige kinderen aan zijn 

schoonvader (lees: stiefvader) Cornelis Outchertsz. Blauwhandt

De Nederlandsche Leeuw  81 (1964) 147

1642 Brugge De wees Fransois is minderjarig overleden. Tot de erfgenamen behoren de maternele 

halfbroers en halfzuster van de wezen Speeckaert Simoen, Bastiaen en Janneken (k.v. 

Maerten & de moeder).  De wees Adrianeken is nu gehuwd met Verschuere Charles 

(wonend te Bredene) die tevreden is met het erfdeel van zijn vrouw, en die de eed aflegt als 

voogd i.p.v. Bracque Jan.  Roels Christiaen wordt vermeld als ‘schoonvader’ (d.i. stiefvader 

van de wezen). 

1644 ‘s-Grevelduin-Capelle Dirck, Adriaen en Sijcken Wouters kijnderen voors zijn voldaan door Adriaen Aerts Orlman, hun 

schoonvader [= stiefvader]

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106

1644 Leiden otr. Leiden/tr. Pieterskerk 9.9/2.10.1644 (geass. door zijn schoonvader = stiefvader, Pieter Comijn) Gens Nostra 38 (1983) 395

1644 Vrijhoeve-Capelle Op 21-5-1644 is Wouter sone Wouter Janssen Mandemaecker

voldaan door Gelden Toniss, zijn schoonvader [= stiefvader]

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-10-16-11-44/vrijhoeve-ra-15

1645 Loenhout Elisabeth Michiels van Elsacker x +Jan Cristiaen Vorsselmans - Frans Cristiaen Vorsselmans als 

momboor van hun weeskinderen - Cornelis, Antonis en Willem Adriaen Bertelmeeussen met Antonis 

van Ditfort hun gewezen toeziener en met Quirijn Willems hun schoonvader (nota = stiefvader); 

akkoord over de rekeningen die +Jan Cristiaen Vorsselmans als momboor van vs kinderen 

Bertelmeeussen gevoerd heeft

http://www.geschiedenisvanloenhout.net/archief/151/

1645 Loenhout Elisabath Michiels van Elsacker gehuwd met +Jan Cristiaen Vorsselmans. Frans Cristiaen Vorssetmans 

als momboir van hun weeskinderen. Comelis, Antonis en Willem Adriaen Bertelmeeussen met Antonis 

van Ditfort hun gewezen toeziener en met Ooirijn Willems hun

schoonvader (nota = stiefvader); akkoord over de rekeningen die +Jan Cristiaen Vorssetmans als  

momboir van vs kinderen Bertelmeeussen gevoerd heeft

http://www.geschiedenisvanloenhout.net/archief/151/ind

ex.html

1647 Staveren weesboek Staveren; inventarisatie van het sterfhuis van Focke Holles, op verzoek van zijn weduwe Syts 

Cornelisdr, geassisteerd door de heren [Allard Pieter] Jongestal, haar neef, “raed ordinaris inden Hove 

van Vrieslant” en Symen Andries Oudewagen, haar schoonvader (waarschijnlijk stiefvader), in 

aanwezigheid van Antje Symens, haar moeder.

Genealogysk Jierboek (2011), p. 95

1648 Kampen comparanten Dirricksen, Jan Comparant

Dubbelts, Tijmentien Echtgenote

Gerrits, Henrick Schoonvader (Stiefvader?)

Jans, Hendrickien Moeder

Comparanten verklaren van hun schoonvader en moeder de goederen van hun vader Dubbelt Dreesen 

ontvangen te hebben, die hen per testament dd april 1638 waren toegezegd, waarvoor zij hen 

bedanken met belofte van vrijwaring.

https://www.kampen-

notarieel.nl/images/Recognitienpdfs/akten92.pdf

1649 ‘s-Grevelduin-Capelle Antonis Janss Cuijper is voldaan door zijn schoonvader [=stiefvader] https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106

1651 Loenhout idem voor Antonis Goossens, gemachtigd van zijn moeder Cornelia van Hout en Jan Cornelis Ooms als 

schoonvader en in de plaats van +Wouter Jan Wouters als gewezen momboor van de kinderen Antonis 

Antonis Adriaenssen.

(nota: schoonvader dient hier geïnterpreteerd als stiefvader)

www.geschiedenisvanloenhout.net/archief/153/

1654 Rotterdam … met vollen rechte van Jnstitutie Maerfge Cornelis sijn moeder, ende bij vooroverlijden

vande selve sijn schoonvader (stiefvader) Pieter Crìjnen.

De Nederlandsche Leeuw  85 (1968) 5

1656 Ouderkerk aan den 

IJssel

Transport van 1/6e deel van een huis en erf, waar de koper woont: Pieter Gerritsz. Luyt, timmerman, 

nu won. Haastrecht, hem aangekomen van zijn vader aan Cornelis Gerrits

Weerten, zijn schoonvader (lees.: stiefvader) (21/88 resp. 44/69).

Ons Voorgeslacht 291 (jan/apr 1980) 214

1656 Rotterdam Joseph Wit, schoonvader (stiefvader?) en voogd over de 19-jarige Willem Baelwijn Stadsarchief Rotterdam

1658 Edam Huw. voorw. v. Jan Cornelisz Groen j.m. en Hestertien Jans j.d. geass. door Meijndert Hendricksz Raven 

en Trijn Pieters(dr) haar schoonvader (stiefvader?) en Moeder. 

https://waterlandsarchief.nl/onderzoek/nadere-toegangen

download: Notarieel Register Pont, deel 1

1658 Rotterdam Elisabeth Pansers, jongedochter van 21 jaar, benoemt haar schoonvader (stiefvader) Heynrick van 

Leeuwen, apothecaris, en haar eigen moeder Maria Bontebals tot haar erfgenamen.

Stadsarchief Rotterdam

1661 s-Grevelduin-Capelle Op 27-3-1661 staat Gelden Adriaenss den Jongen als voogd als voogd van de twee voorkinderen van 

Peeter Adriaenss den Jongen bij Stijntken Wouters borg tbv Peeter Adriaenss Bongh, schoonvader 

[=hier stiefvader] ivm goederen aangekomen van de kinderen van Adriaen Adriaenss den Jongen en 

Lijntken Geldens, grootouders.

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-65
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datering plaats vermelding vindplaats

1663 ‘s-Grevelduin-Capelle Corstiaen Willemsen Cles x Teunisken Jacobs Cluijter is voldaan door Jan Peeters van Lieshout, de 

schoonvader [= stiefvader] van Teunisken, van het vaderlick ende susterlijck goet

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-106

1665 ‘s-Grevelduin-Capelle Peeter Bastiaens de Roij x Peeterken Arijaens is voldaen

door Gijsbert Govertss den Jongen, sijn vrouwe schoonvader [=

stiefvader]

https://www.doekefkes.nl/index.php/rechterlijke-

archieven/2015-09-14-04-38-31/capelle-ra-107

1673 Pollare Gillis Van Eesbeke fs. Christoffels "alsnoch jonckman " geassisteert met Adriaen De Coene synen 

schoonvader ( lees : stiefvader , red. )

http://www.rikvanhauwe.be/pol/pol.wp.3/wp.pollare.167

3.htm

1679 Edam Huw. voorw. v. d. Eers. Dirck Garrebrantsz Oosterbaen j.m. geass. met Eefje Claes(dr) wede v. 

Garrebrant Dircxsz Oosterbaen en den Heer Claes Baen pres.-sch. en Raet zijn cousijn en van de Eerb. 

Trijntje Hendricxz Outclaes j.d. geass. met Geertje Volckerts wede v. Hendrick Pietersz Outclaes haar 

moeder, Gerrit Pietersz Salez (?) haar schoonvader (stiefvader?) en de Heer Burgemr Pieter Outclaes als 

grootvader en vooght, alsmede de Hr Nicolaes Teengs out-Burgemr en Raet als specialijck hiertoe 

versocht. De bruijdegom brengt veel geld in, de bruijd 4.000.- gld en verder onroerende goederen, 

waaronder 1/20ste part in een huijs op het Marcken belent met het packhuijs van Reijer Buijsman ten 

Oosten en van Pieter Boesis ten Westen. (goede handteekeningen). 

https://waterlandsarchief.nl/onderzoek/nadere-toegangen

download: Notarieel Register Pont, deel 2

1685 Sint Anna ter Muiden Pieter Gruson, won IJzendijke, schoonvader [lees: stiefvader] van Joos de Mil, voogd paternel 

over Jooris de Mil, oud 2 jaar, die in 1707 uit de voogdij wordt ontslagen. 

http://www.sintannatermuiden.nl/transcripties/Weeskam

er1501-1780.pdf (link werkt niet meer, 20-3-2022)

1693 Wijk bij Duurstede Gijsbert Stiltingh wordt daarbij geassisteerd door zijn schoonvader (= stiefvader) Corstiaen Vernoy Gens Nostra 48 (1993) 395

1714 Vierlingsbeek Op 12 mei 1714 passeerden voor schepenen van Vierlingsbeek de huwelijkse voorwaarden tussen 

Hendrick Fransen, geassisteerd met Dries Swijen, zijn schoonvader (Schoonvader betekent hier: 

stiefvader)

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant  6 (1991) 53-54

1723 Tilburg … Adriaan Coolen voorsz. als schoonvader van Adriaan Adriaan de Roij

(schoonvader=stiefvader) … 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 4 (1989) 230

1728 Eindhoven Heijlke van den Nieuwenhuijse meerderjarige dochter van wijlen Cornelis van de Nieuwenhuijsen en 

Francijn Theunis, wonende te Strijp, geassisteerd met Hendrick Veters haar schoonvader (lees: 

stiefvader) als geassumeerde momber, wonende Westerhoven …

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant  17 (2002) 173

1732 Appelterre 26.03.1732 : Jan De Moor x Pieternelle Beeckmanmitsgaders Joseph Cosijns al schoonvader van 

Elisabeth Beeckman fa. Guilliamen van Pieternelle Doolaghe.

Redactie : schoonvader betekent stiefvader 

http://www.rikvanhauwe.be/ap/wp.ap.IV/wp.appelterre.1

732.htm

1736 Eindhoven In 1736 verklaren Sr. Willem van Vlokhoven uit Eindhoven, voogd over Paulus, z.v. Sr. Jan van 

Vlokhoven en Juffr. Maria van Rijsingen, en Jan van Breda, schoonvader (lees: stiefvader) van Paulus, 

dat…

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 14 (1999) 128

1737 Veldhoven Op 29-10-1737 verlangt Huijbert Wouters als man van Margriet Peeters en stiefvader (er staat 

schoonvader) van Maria van Rijsingen in een proces ...

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant  21 (2006) 60

1745 Bachte en Rekkelinge Jan Baptiste Tessaly, 22j., ten huize van zijn schoonvader (d.w.z. stiefvader) Christiaen de Clercq Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 

72 (2005) 104

1752 Utrecht Ontslag uit borgtocht ten behoeve van het stadsdolhuis te Utrecht voor betaling van kostgeld van Jan 

van Wesenberg, hun "schoonvader" (uit akte nummer 163 blykt, dat hier met schoonvader wordt 

bedoeld: stiefvader)

Het Utrechts Archief

1757 Ursel Pieter + Oedelem 1757 ten huyse van Jan Meire syn schoonvader (= stiefvader) https://www.familiekundevlaanderen-

meetjesland.be/downloads/Staten-van-Goed-Ursel/Staten-

van-Goed-Ursel-2c-1752-1760.pdf

1777 s-Hertogenbosch Gerardus van Wetten, gehuwd met Johanna van den Heuvel, Johanna van Loon, echtgenote van Pieter 

de Bie, gemachtigd voor notaris Jan de Gier op 22 november 1777, en Cornelia van Loon, meerderjarige 

jongedochter, verkochten de Drie Swaenen op 25 november 1777, aanbestorven via hun vader 

respectievelijk schoonvader [noot: Schoonvader=stiefvader], aan Anna Timmer, weduwe van Cornelis 

de Vree, voor ƒ 1563:10:0.

https://www.bossche-

encyclopedie.nl/straten/brede%20haven.htm
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