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INLEIDING 

 

Er bestaan diverse families met de naam van Staveren, van Stavoren en ook van Staaveren. 

Over de hierna beschreven familie zijn al eerder fragmenten gepubliceerd in genealogische naslagwerken. Er 

is, voor zover bekend, nooit een genealogie over dit geslacht gepubliceerd en omdat in 2011 het 850-jarige 

bestaan van de stad Stavoren werd gevierd is dit werkstuk op de website www.oudstaveren.nl geplaatst. Naar 

aanleiding hiervan konden enkele aanvullingen worden verwerkt. Eigenlijk is dit een parenteel want, naast de 

mannelijke afstammelingen komen ook de nakomelingen van enkele dochter aan bod. 

Er bestaat een handschrift in het CBG te Den Haag waarin de stamvader Jelle Jans en zijn vrouw Jannetje 

Wouters en het nageslacht van hun zoon Reijnier Jelles worden beschreven. Volgens dit ongedateerde en 

ongesigneerde handschrift is het beroep van Jelle: Gedeputeerde in de Staten van Friesland. De naam 

Jannetje Wouters is moeilijk te lezen.  

Het is later uit archiefstukken gebleken dat Jelle Jans was getrouwd met An Saeckles en meerdere kinderen 

heeft gehad. Dit zou op een tweede huwelijk kunnen duiden maar dat is niet waarschijnlijk. In diverse aktes 

worden zijn kinderen Jan Jelles en Reinier Jelles broers genoemd en er is geen aanwijzing van nog een ander 

huwelijk.  

Zowel bij Jannetje Wouters als de belangrijke functie van Jelle moeten we daarom een vraagteken zetten. 

Het testament van Holk Sakels, een zuster van An Sakels uit 1643 is bewaard gebleven (Tresoar: Fideicom. 

testamenten deel EEE-2, fol. 249 ev). Hierin worden haar erfgenamen genoemd zodat het volgende 

familieverband kan worden gereconstrueerd: haar zuster, An Sakels, overleed voor 1660 trouwde Jelle Jans. 

Hun zoons Jan Jelles te Sneek en Reinier Jelles (hier genoemd van STAVOREN) te Amsterdam kregen 

samen 1/5 part uit de erfenis. Dat dit geslacht van Stavoren afkomstig is leidt geen twijfel. De “verstening” 

tot geslachtsnaam van Stavoren is rond 1650 waar te nemen. 

Nageslacht leverde predikanten en bestuurders op. De handel zat in de familiegeest en er werden allerlei 

betrekkingen met de V.O.C. en de W.I.C.aangegaan. Het geslacht is gevolgd tot in de 6e generatie. 

 

 

GENEALOGIE 

 

 I  JELLE JANS VAN STAVEREN, geb. Stavoren 10-9-1561 (volgens handschrift), gedeputeerde 

staten generaal wegens Friesland, overl. Friesland 1597 (onjuist, volgens handschrift). 

JELLE JANS tr. vermoedelijk (1) JANNETJE WOUTERS, tr. (2) AN SAECKLES, afkomstig uit 

Enkhuizen, overleden voor 1643, dochter van SAECKLE GILLIS, koopvaardijschipper en 

burgemeester (1608) en  ANT GALTJENS (bron: J. de Vries). 

Lidmaten herv. Sneek: Annetien Saackels van Enkhuizen 17-11-1639. 

Uit het tweede huwelijk:

 1  REIJNIER JELLES VAN STAVEREN, geb. Stavoren 13-5-1593 (volgens handschrift, het 

jaar correspondeert met de ondertrouwakte), volgt onder II-a. 

 2  ANNA JELLES VAN STAVEREN, geb. Stavoren (volgens het handschrift), overl. v1636 

(onbekend). 

Zij was gehuwd met ALLARDUS PETRUS JONGESTAL, afgezant v.d. Staten v.h. congres 

te Breda (1677), ambassadeur te London (1668), ambassadeur aan de kroon van Engeland en 

raad te leeuwarden. 

Zijn functies zijn in het handschrift genoemd. 

Volgens het handschrift of geslachtsregister in het CBG: "De jonge dochters uit dit gezin 

wierden famke genaamd"). Allard Jongestal zou in 1636 tr. zijn met Margaratha van Viersen. 

 3  LIEDIA VAN STAVEREN, (vermoedelijk), overl. na 1652. 

Zij was getuige bij de doop van Joannes Gillesz in 1652 in Amsterdam. 

 4  FOCKEL VAN STAVEREN, (volgens testament Jan Jellisz), overl. voor 1629. Fockel was 

gehuwd met JAYTIE HILBRANTS, molenaar, wonende Stavoren. 

   Tresoar 13-36 nr. 24 p. 378: 25 mei 1640, weesboek Staveren, "Rinner en Jan Jelleszonen, 

gebroeders, sampt Floris Garrytsz, voor mij Douwe Douwesz, nu in tijden presiderende 

burgemeester en Frans Eikema, secretaris, ... verschenen, verclaren te accepteren het curatele 

tot en over wijlen Jaytie Hilbrants en Fokel Jellesdr, in tijden echtelieden, .... weeskynderen" 

(bron: J. de Vries).  

 5  FIJTJE VAN STAVEREN, (volgens testament Jan Jellisz), overl. voor 1629.

http://www.oudstaveren.nl/


Afstammelingen van Jelle Jans van Staveren. 
 

Dit overzicht is gemaakt op 10 mei 2012 door Rob Boom met Haza Data.  Blz. 2 

7  SACKLE JELLES VAN STAVEREN, overleden voor 1627, tr. TYD JELTIES, overleden 

voor 1627. 

Tresoar 13-36 nr. 24 p. 907: 11 april 1648, weesboek Staveren, boedelverdeling van wijlen 

Sytie Jelles, getrouwd met Evert Gerrits. Ten eerste verklaarde genoemde Evert Gerritsz 1000 

gulden ontvangen te hebben van Jelle Jansz, wijlen de vader van Sytie Jellesdr. "Item 1000 

gulden, als erfgenaam van Sackle Jelles en Tyd Jelties, in tijden echtelieden tot Staveren 

gewoont hebbende, in dato 21 augustus 1627" (bron: J. de Vries, 2010).  

 6  JAN JELLES VAN STAVOREN, geb. ca1600 (geschat, vermoedelijk te Stavoren), volgt 

onder II-b. 

 

Uit het testament van haar zuster Holck Saeckles, wed. Agge Andries, van 1643 heeft An twee zoons 

Jan te Sneek en Reinier Jelles te Amsterdam. Verder worden genoemd haar zusters: Jantien, twee niet 

met naam genoemd en een broer Gerrit. (Fideicommissaire testamenten band EEE-1 in RAFr.). 

Fideicommissaire registers, deel EEF-2 Leeuwarden )(Bron: D. Strikwerda maart 1997). 

Op huyden den 9e July 1660 compareerde inde Griffie ende Hove van Frieslandt (de volgende naam 

werd doorgehaald:) Dr Nicolaus Beilanus Advocat s'Hoffe voorst (Reyner Jelles Stavoren)., 

exhiberende sekere requeste ende Daerby s'Hoffe marginale appute als mede een principale testament 

van Holck Saeckles ende versochte deselvo alle ten Fideicommissaire registratie boek geregistreert te 

mogen worden, luydende soo volgt 

 

Aen den hove van Frieslandt. 

Vertoont met verschuldigde reverentie Reinier Jellis Stavoren mede naeste bloed van Holck Saeckles 

weduwe van wylen Agge Andries, wonende tot Amsterdam het bygaende Testament by voorst. Holck 

Saeckles naegelaeten, de dato den 26 Augusti 1643 continerende fideicommis ende alsoo hy Supplnt. 

verstanden heeft dat alle fideicommissaire Testamenten hier to Lande moeten werden geregistreert 

ende de Secretaris Scheerhagen swaricheyt maeckte, sonder consent van den Hove t'selve te 

registreren, versoeckt hy Supplnt. eerbiedelyk T'Hoff gelieve hem to accorderen dat bygaende 

Testament ten Fideicommissaire Registratie-boeck mede werde geregistreert Quo faito Di: was 

vertekent N. Beilanus met eenige halen. In margine stond Fait registratio p.p. Actum den 9 July 1660. 

Na gedaene collatie tegens den principale Request marginale .............  vertekent als boven is desen 

daermede bevonden te accorderen. In kennisse van my den 19 July 1660 Ter ordonantie van den Hofe. 

In den name Godes Amen. Huyden den ses en twintigsten Augusti sestien hondert drie en veerttich, 

hebbe ick Holck Saeckles gewesende weduwe van W. Agge Andries ende tegenwoordige huysvrou 

van Hendrick Gerrytsen Maes tot Amsterdam, overdenkende dat daer niet seeckerder is als de dood, 

ende niet onseeckerder als de tyt ende uir van dien, opdat ick in dese onseeckerheyt vande doot niet 

werde overlopen, gesont van lichaem ende myn verstant machtich, in tydts geordonneert ende 

gemaeckt dese myne laetsten wille, by welck ick eerst bevele myn Ziele inde barmarthige handen 

Godes ende myn lichaem de begraeffenisse. Waermede gaende tot dispositie myner tytlycken 

goederen, verclaere ick eerst ende alvoren to revoceren alsoo daenige dispositien, als by my voor dato 

deses soude mogen syn gemaeckt, uytgesondert dat de testamenten by my ende Hendrick Gerrytsen 

voorsch. -myn tegenwoordige E.man gemaeckt in haer volcomene vigeur ende cracht sullen blieven, 

ende legatere diensvolgens myn suster Jantien Saeckles ut goede genegenheyt die ick haer toedraege, 

ende om de fruntschap die sy my tálle tyden heeft getoont, voorut myn goederen de somma van ses 

hondert Car.guldens ende by aldien sy Jantien voor my mochte comen tóverlyden, legatore ende 

bespreecke ick deselve ses hondert Car. gls Allert Annes haer dochters soontie omdat hy van God 

Almachtich in syn gesontheyt is besocht, met die conditie nochtans dat deselve tot syn profyt op 

interessen sullen werden gestelt, sonder dat hy selve sal mogen verteren ofte verminderen, dan sullen 

nae syn versterven sonder kinderen, erven op syn moeder ende susters. Noch legatere ick Foeck 

Annis tot Amsterdam alsoodanige lyffrenten, als ick op haer lyff op het noorder quartier van Hollandt 

hebbe staende. Eyntlyck legatere ick Richt Simons mede tot Stavoren de somma van twee hondert 

Car.gls. eens. Welcke legaten alle ick Testatrix wil, dat by myn erffgenaemen binnen s'jaers nae myn 

overlyden sullen werden betaelt. Tot myn verdere goederen, actien ende gerechticheden, geen 

uytgesondert instituere ick tot erffgenaemen Reiner & Jan Jelles tot Amsterdam ende Sneeck 

woonachtich, kinderen van van An Saeckles myn w. Suster voor een gerechte vyfle part. De kinderen 

van Gerryt Saeckles myn w. broeder, met namen Wibrant Gerryts, Jel Gerryts, huysvrou van Simon 

Reiners ende Siouck Gerrvts huysvrou van Allert Reiners, alle tot Stavoren, meede voor een gerechte 

vyfte part. Jantien Saeckles, myn susters vooren gemelt, ofte by versterven van haer, haere kinderen 
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oock voor een vyfte part. Antie Simons ende kinderen ende erffgenaemen van W. Sipkien Simons met 

name Allard Pieters Jongestal Raed Ordinaris in de Hove van Frieslant, Geltie & Simon Jongestal 

insgelyx t'samen voor een vyfte part. Folkert Auckes, myn susters soon, voor een gelycke vyfte part, 

met dien conditie nochtans dat myn voorschr. erffgenaemen myn goederen niet sullen mogen 

versetten, vercoopen, verteeren ofte verminderen. Want ick wil dat die selve by versterven van eene 

ofte andere sonder wetlycken descendenten nae te laeten, altyt wederom sullen devolueren ende erven 

op dándere myne erffgenaemen, als dan in leven synde, ende opdat in toecomende tyden nae myn doot 

tusschen myn en myn w. mans Agge Andries erffgenaemen geen moeyte soude mogen comen tóntstaen 

nopen de goederen by my voorschr. w. man ende ick geduirende het echte te saemen hebben gehadt, 

overeengecomen ende gepessideert, ende my van myn voorschr. Wylen man tot lyffstond syn gemaeckt, 

sonder dat ick geholden sal weson inventaris te maecken, borgen te stellen. offte eenige reeckeninge, 

bewyse ende reliqua daervan te doen, volgens dispositie vande acht en twintichsten Augusti sestien 

hondert vier en twintich, soo ist, dat ick in goede conscientie nae myn beste weetenschap verclaere dat 

onse saementlycke goederen by het overlyden van myn w. man waerdich syn geweest de somma van 

ses duysent Car.gls. ende wil alsoo dat myn erffgenaemen, d'erffgenaemen van myn gedachte w. man 

d'helfte daervan tot drie duisent Car.gls. ut myn goederen sullen laeten toecomen. T'gene dan alsoo 

om redenen my daertoe moverende gemaeckt ende geordoneert hebbende, verclaere ick myn uiterste 

ende laetste wille te syn, die ick als een  testament,  Codicil, legat ofte begiftinge ter saecke des 

doodts, ofte als een andere simple wille, soo het best nae recht can bestaen, wil observeert hebben in 

alle poincten by poene dat die gene, die hem daertegens opposeert sal syn ende blyven versteecken 

van het gene hem hier voren is toegelecht ende geacht het selve onwaerdig, welckers opposants part 

accresceren ende vervallen sal op den goedtwilligw onderholder deses, de selve in sulcken gevalle 

daerin substituerende ende opdat dese des te beter gelooff mach meriteren, hebbe ick deselve met myn 

eygen handt onderteickent ende tot meerder seeckerheith ende waerheyts gelooff by een doen 

vergaederen ende van alst geloofwaerdige getuigen desen mede te verteeckenen, geboden: 

Gerryt Willems, oude Schepen der Steede Lewarden, Hendrick Willems, rentmeester der voors. 

Steede, Bartel Hendricks Mamminga, hopman der voornoemde Stede, Carst Aernts boode der 

Gedeputeerde Staten van Frieslandt, Baernt Willems bode des Hoffs van Frieslandt ende Meester 

Gerbrandt Pieters, mitsgaders Willem van Viersen, advocat voor de Hove voorschreven, die welcke de 

selve verteickeninge geern hebben willen doen, des dat hun het selve soude syn onschaedelyck gelyck 

oock sulex daerop ten huyse van Barnt Willems voorschr. op tyt sonder dat déene van dánder is 

gescheiden ofte tot eenige andere acten gedaen, is geschiedt, verteeckent ende bevesticht Actum als 

boven binnen Leeuwarden. 

Nae gedaene collatie tegens den principale testamente, vertekent als boven, is desen daermede 

bevonden to accorderen In kennisse van my 4 July 1660 

Ter ordonantie van den Hove. 

 

 II-a  REIJNIER JELLES VAN STAVEREN, geb. Stavoren 13-5-1593 (volgens handschrift, het jaar 

correspondeert met de ondertrouwakte), schipper te Stavoren, lijn- of touwslager op de Waal en 

koopman, wonende Stavoren, begr. Amsterdam 12-12-1663 (Volgens handschrift overl. 1644, uit dtb: 

Oudezijds kapel, wonende op 't Nw. Waelseiland in Oosterleek?? f 8,-, 1063/58), zoon van JELLE 

JANS VAN STAVEREN (I) en AN SAECKLES. 

Ook vermeld in NL 1915,blz.309. 

GAA 5075 nr. 139/153: 1 juni 1615, bevrachtingscontract tussen Pierre Poulin van Bordeaux, 

bevrachter en Reyner Jelles, van Staveren, schipper op De Swarte Ruyter van 110 lasten. Met 

koopmanschappen uit Amsterdam, lossen in Bordeaux. Vrachtprijs 400 gulden (bron: J. de Vries 

2010).   

Inbrengregister Weeskamer Amsterdam (film 4996, akte 54): 

26.5.1626 Reijnier Gelles outtijds schipper hebbende zijn dochter Trijntgen out omtrent x jaer waar 

moeder af is geweest Jelletgen Jellemers voor haer moeders erf en levert bewijs voor 20 gld en enig 

zilverwerk. Tot moederes zijde hebbende is grootvader Jelmer Sijwerts. Op 21.7.1643 heeft Trijntje 

Reijnderts met Pieter Wijbrants van Worcum, haar man, bekent van het bewijs, in het geheel betaald 

en voldaen. 

 

Touwslagerijen in Amsterdam (Jan Wagenaar 1765) deel II blz.484: Van oudsher lagen deze langs 

de stadsvesten in het oosten langs de Singel ongeveer waar later de lijnbaansbrug lag. In de 16e eeuw 

werden ze ook door de stad verhuurd. Later werden ze langs de Lijnbaans- of Baansgracht aangelegd. 
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Volgens Wagenaar is de plaats van de tegenwoordige nieuwe Rapenburgstraat, nog in voorgaande 

eeuw, met lijnbanen bezet geweest, als gelegen buiten de St.Antonispoort of Nieuwe Waag. 

Kwijtschelding Amsterdam d.d. 29-5-1630: 

Gecompareert: Aeffge Pouwels wed. wijlen Claes Arisz van Leeck geassisteerd met Cornelis Dircksz 

hare neve ende vooght in dese gecoren, Cornelis van de Venne, met Adriaen Jansz Bruijn geliede de 

voorsegde Cornelis Dircksz hare vierentdeel met die naest conde gekrijst ende geliede met hare 

vooghts handt, bij .. ende glente? van den Rade deser Stede ende goedduncken van hare vierendl de 

voornt. vercocht, overgedragen en quijtgescholden te heben Reijnier Jellesz de helfte van 't getimmer‚ 

van de lijnbaen met de huisinge daertoe behorende staende bij de Zoutketen, genaemt "De Leecker 

Lijnbaan" daarvan de andere helft de coper competeert. Belend met Jan Ibesz aen de oostzijde en de 

straat an de westzijde, Getekend xxix maij 1630 (Zoutkeetsgracht) (GAA 21614505). 

Kwijtschelding Amsterdam 14-2-1664: Reijnier Jelles van Stavoren, f 12.250,- (GAA 54/122): 

Voor Schepenen van Amsterdam Nicolaes van Loon en Dirck Spiegel oirconde en verclaren dat voor 

hen compareerde Cornelis Rob voor hem selffs en als ter dese speciale procuratie hebbende van 

Gilles van Stavoren en van do. Henricus Davidsman als getrouwt hebbende Annitge van Stavoren, 

zijnde zij de procuratie (volmacht) gepasseert door de Not. Willem van Veen en getuijgen zijnde 

d'eerstedato den 1-2-1664 en de tweede in dato den 14-12-1663 ons schepenen voors...welijke 

vertoond, ytem do Petrus van Stavoren en Siewert Jelmersz voogd over den nagelaten kinderen van 

Trijntie Reijnders van Stavoren en mede ten desen geauthoriseert bij overgeschreven apostille op sijn 

regte verleent in dato 31-1-1664 voor schepenen voornt. ins gelijc verthoond en geregistreerd in't 

schepen minuut register fol. 279. Allen erfgenamen van zal. Reijnder Jelles van Stavoren inde 

gelieden hun voorz. qualite gecoft, overgedragen en quijtgescholden Miggiel Jansz Jongegeus, een 

lijnbaan mette huijsing daarbij zijnde staende op Stats gront bij de Haarlemmerpoort buijten dijxs 

ge.c.upt oostelijck met de gereetschappen tot de voors. Baen behorende en zijnde deselve baen in 't 

geheel soo dubbelt als enkelt overtimmert omtrent hondert en zes envertigh vaderven? belent aen den 

kinderen van Jan Ibes aen d'oostzijde als va.dig. jaer is hebbende ter zijde truck.? werck een buijten 

baen ongedeckt gemeen sijnde met Jan Ibes kinderen voornt. en aende westsijde de kinderen van Aris 

Hilbartsz Snoek vooraen ten Bugte? van omtrent pes.taen? (of baen) met een gemeenen muuijr die bij 

des effgenaemen van de voors. Aris Hilbartsz voor 2/3 parten en bij de vercoghte voor 1/3 partie 

becostigt, alw..t de vloode of (loode)goot des erffgenaemen van Aris Hilbartsz alleen is toebehorende 

ook bij haar m.et werden onderhouden, dogh de uijtgang sal tot oosten van de .ov..en de belendende 

..t gemeen worden .. epareert gelijk mede de drijvende een halve voet .u betimmert zijnde dubbele 

luieck van Jan Jansz kinderen en dese baen bij de eygenaren van dese baen ende deselve Jan Ybes 

kinderen nijt gemeen gebruijckt zal worden voorts in alles schijnen de voors. lijnbaen mette huijsinge 

ende gereetschappen al daer gelegen zijn beher t tere timm.. staet . Zude sij comparanten inde voors. 

qualiteit gelied volgen cost? al voldaen en wel betaelt te wesen den laeste penningen totten eersten 

soo dat zij daeromme inde voors. qualite als enz. enz. 

 

Hij o.tr. Amsterdam 29-11-1614 (voor de pui, hij als schipper wonende te Staveren, alwaar zijn 

geboden, oud 21 jaar, zij oud 18 jaar vergezeld van haar vader en moeder, dtb 667/159) (1) met  

JELTJE JELMERS VAN DER SCHELLING, geb. ca1596, wonende Amsterdam, Wael, begr. 

Amsterdam 24-10-1620 (Oude kerk, wonende op de Waal f 8,- dtb 1044/61v), dochter van JELMER 

SYWERTS (VAN DER SCHELLING), * (schipper) en TRIJNTJE EVERTS (VAN STAVEREN). 

Jeltje wordt niet genoemd in het handschrift Van Staveren maar wel in het dossier Schellinger (CBG) 

Uit dit huwelijk: 

 1  TRIJNTJE REINIERS VAN STAVEREN, geb. ca1616 (volgens weeskamer in 1626 

omtrent x jaar), ged. Amsterdam (Oude Kerk), volgt onder III-a. 

 

Hij o.tr. Amsterdam 17-1-1625 (Oude Kerk, dtb 429/361)(volgens het handschrift trouwt hij 1631 in 

de Oude Kerk) (2) met  LUDEWIJN JANSDR VAN LEECK, geb. 20-3-1596 (handschrift), overl. 

Amsterdam 4-3-1654 (NL 1915)(handschrift), begr. aldaar 9-3-1654 (op den Wael f 8,- Oudezijds 

Kapel, dtb 1062/112v en in de St. Olafs Capelle volgens het handschrift). 

Bron: NL 1915, blz.309. 

Volgens het handschrift zou uit dit huwelijk als jongste dochter een Catharina zijn geb.. 

(Zij is eerder tr. v1625 met PIETER DIRKSZ, overl. v1625.) 

Uit dit huwelijk: 
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 2  GILLIS REINIERS VAN STAVEREN ook genaamd Jelis, ged. Amsterdam 18-3-1627 

(Oude kerk, 6/185), volgt onder III-b. 

 3  JAN VAN STAVEREN, ged. Amsterdam 14-1-1629 (Oude Kerk, 6/228), overl. v1635. 

 4  PETRUS REINIERS VAN STAVEREN, ged. Amsterdam 25-7-1632 (Oude Kerk), volgt 

onder III-c. 

 5  JAN VAN STAVEREN, ged. Amsterdam 14-1-1635 (Oude Kerk), ongehuwd overl.. 

 6  ANNA REINIERS VAN STAVEREN ook genaamd Annetje, ged. Amsterdam 6-12-1635 

(dochter van Reinier Jelles, touwslager en Ludu Jans), volgt onder III-d. 

 7  SAKEL VAN STAVEREN, ged. Amsterdam 14-11-1638 (Oude Kerk, 7/190). 

 

 III-a  TRIJNTJE REINIERS VAN STAVEREN, geb. ca1616 (volgens weeskamer in 1626 omtrent x 

jaar), ged. Amsterdam (Oude Kerk), overl. v1672, dochter van REIJNIER JELLES VAN STAVEREN 

(II-a) en JELTJE JELMERS VAN DER SCHELLING. 

Zij o.tr. Amsterdam 8-2-1649 (dtb 676/156, onleesbaar in de kantlijn: get. Haasma) met  PIETER 

WIJBRANTS VAN WORCKUM, geb. ca1619, koopman, overl. v1672. 

Uit dit huwelijk: 

 1  SIJBRANT VAN WORCKUM, geb. ca1646 (geschat), volgt onder IV-a. 

 2  WIJBRANT VAN WORCKUM, ongehuwd overl.. 

 3  EVERT VAN WORCKUM, ongehuwd overl.. 

 4  TRIJNTJE VAN WORCKUM, ongehuwd overl.. 

 

 IV-a  SIJBRANT VAN WORCKUM, geb. ca1646 (geschat), kruidenier, begraven Amsterdam 6-3-1727 

(Oude Zijds Kapel SAA 9257483 vermoedelijk) zoon van PIETER WIJBRANTS VAN WORCKUM 

(koopman) en TRIJNTJE REINIERS VAN STAVEREN (III-a). 

Kwijtschelding Amsterdam: 

Sijbrand Pietersz van Workum verkoopt voor f 625,- aan Sieuwert Jelmersz van der Schelling 1/15 

part in een huis en erf op de Oude Waal over de Craanbrug daar de Lisbona uijt hangt, ten noorden 

Sieuwert Jelmers, ten zuiden de commissaris Jacob Aggesz strekkende voor het voornoemde huis tot 

achter aan Jan Pieters d.d. 11-10-1692 (57/97). 

Hij o.tr. Amsterdam 19-2-1672 (voor de pui, hij van Amsterdam, 26 jaar, cruydenier, ouders dood, 

geass. met Zieuwert Jelmers van der Schellingh, zijn oom, wonende in de Oude Teertuynen, zij van 

Amsterdam, oud 21 jaar, geass. met Zijtje Jelmers, haar moeder, wonende op't N. Eylant, dtb 688/318) 

met  CLASIE JEIJES COOPMAN, geb. ca1651 (geschat), dochter van JAYE JAYES en ZIJTJE 

JELMERS. 

Uit dit huwelijk: 

 1  Onbekend kind, begraven Amsterdam 9-5-1675 (Kind van Sijbrant van  Worqum, Oude  

 Zijds Kapel, SAA 9254457). 

 2  Onbekend kind, begraven Amsterdam 9-7-1681 (kind van Sijbrant van  Workom, Oude  

 Zijds Kapel, SAA 9254837). 

 3  JEIJE VAN WORCKUM, geb. ca 1672 (geschat), ged. Amsterdam 1-11-1678 (Het Lam en 

De Toren, dtb.298/27 (23) nr.5) (DG), volgt onder V-a. 

 4  CATRINA VAN WORKUM, geb. ca 1672 (geschat), ged. Amsterdam 20-1-1686 (Het Lam 

en De Toren, dtb.298/23 en 298/27 nr.6) (DG), ongehuwd overl. 

    5 SIJTJE VAN WORCUM, begraven Amsterdam 15-8-1709 (Oude Zijdse Kapel, dtb 1065/1v 

 en 2). 

 

 V-a  JEIJE VAN WORCKUM, geb. ca1672 (geschat), ged. Amsterdam 1-11-1678 (Het Lam en De 

Toren, dtb.298/27 (23) nr.5) (DG), zoon van SIJBRANT VAN WORCKUM (IV-a) en CLASIE JEIJES 

COOPMAN, hij was gehuwd met  JOHANNA SAMUELS. 

Uit dit huwelijk: 

 1  DOROTHEA VAN WORCKUM. 

 

 III-b  GILLIS REINIERS VAN STAVEREN ook genaamd Jelis, ged. Amsterdam 18-3-1627 (Oude 

kerk, 6/185), lijnslager, koopman en bewindhebber W.I.C. te Enkhuizen, overl. Lemmer (handschrift), 

zoon van REIJNIER JELLES VAN STAVEREN (II-a) en LUDEWIJN JANSDR VAN LEECK. 

ONA R'dam: attestatie of verklaring 21-04-1666 inv 397 acte 298/567 not.  

Jacobus Delphius: 
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Ysbrant Dicx en Johan van Gerwen, brouwers, Willem van de Mast en Gillis van Staveren, 

coorencoopers, en Cornelis de Haen, pontgaerder leggen een verklaring af op verzoek van Johan 

Hollaer, coopman.  

Zij zeggen dat zij elk de partij van ca. 50 lasten haver, liggend in het Westindisch huys op de eerste 

zolder boven het slachthuys, hebben bezichtigd. De haver is door Johan Hollaer met een contract van 

7-12-1665 verkocht aan Johan van den Heuvel, coopman te Amsterdam, voor 25 gulden. Zij hebben 

bevonden dat de haver goed leverbare coopwaar is. Hollaer moet dus aan het contract voldoen.  

N.B. getekend door Cornelis de Haes, Jilles van Stavoren.  

Niet te plaatsen: Gillis van Staveren schreef het toneelstuk: De wijze krijgsman en dappere raadsman, 

hofspel. Amsterdam 1658 (Ned.Biogr.Woordenboek blz.301). 

Hij o.tr. Amsterdam 28-9-1651 (469/239) met  BARBARA CLOPPENBURGH, geb. Amsterdam 

25-3-1631 (handschrift), wonende Amsterdam, Waal, begr. 1-1-1667 (volgens het handschrift: in de 

Noorderkerk), dochter van WIJNAND VAN CLOPPENBURGH (zeilmaker aan de Cloppenburg) en N. 

RIEUWERT EVERTSDR (Bron: NL 1915). 

Uit dit huwelijk: 

 1  JOANNES VAN STAVEREN, geb. 2-7-1652 (volgens het handschrift: geb. 27-7-1652 en 

overl. in Oost Indië), ged. Amsterdam 4-7-1652 (9/31) (doopgetuigen waren Liedia van 

Staveren en Wijnand Cloppenburg), overl. Oost-Indie. 

 2  GERRIT VAN STAVEREN, (Volgens het handschrift: geb. 15-2-1654, jong overl.), ged. 

Amsterdam 22-2-1654 (9/78) (doopgetuigen waren Reijnier Jelles en Trijntje Pieters). 

 3  CORNELIS GILLIS VAN STAVEREN ook genaamd Cornelius van Stavoren, geb. 28-1-

1657 (volgens het handschrift), ged. Amsterdam 1-2-1657 (9/170) (doopgetuige was Wijnant 

Cloppenburgh, Zeilmaker Cloppenburg), volgt onder IV-b. 

 

 IV-b  CORNELIS GILLIS VAN STAVEREN ook genaamd Cornelius van Stavoren, geb. 28-1-1657 

(volgens het handschrift), ged. Amsterdam 1-2-1657 (dtb 9/170), koopman te Rotterdam (handschrift), 

overl. 27-9-1704 (NL 1915) handschrift). Hij werd begr. Rotterdam 3-3-1704, nalatende 6 

minderjarige kinderen, kerk, sark hooijkoereijge, 3 uren beluijt, Scheepmakershaven, Hr. van Gerven., 

zoon van GILLIS REINIERS VAN STAVEREN (III-b) en BARBARA CLOPPENBURGH. 

ONA R'dam: wisselprotest, 08-08-1691 inv 1605 acte 190/413 not. Johan van Lodenstein: 

De notaris krijgt op 8 augustus 1691 een verzoek van Cornelis van Staveren, koopman aan het adres 

van Leendert van den Houcke, om enkele wissels die hij op verschillende plaatsen is aangegaan te 

innen.  

De notaris vraagt hem daarom of hij deze wissels accepteert, hij antwoord daarop: ick salse niet 

accepteren bij faute van advijs. 

ONA R;dam: attestatie of verklaring, 15-06-1691 inv 1605 acte 150/344 not. 

Johan van Lodenstein: 

Op 15 juni 1691 verzoekt Johan Cloppenburg, koopman te Amsterdam, de notaris om Cornelis van 

Staveren, koopman en Cornelis Jorisse, meester timmerman alsmede Sijmon Dirkse Trouw, een 

verklaring te laten afleggen in veband met een keuring van een partij eikenplanken welke verscheept 

werden naar Saardam.  

De keuring werd gedaan in december 1690 bij de Keisersbrug.  

ONA R'dam: insinuatie 28-04-1691 inv 1605 acte 115/251 mot. Johan van Lodenstein: 

Op 28 april 1691 bevestigd Adriaan Vroesen, oud burgermeester van de stad,in zijn woning te 

Crooswijck, het protest van Cornelis van Staveren, koopman als gemachtigde van Michiel Sadelijn uit 

Amsterdam.  

Het protest handeld over een obigatie welke Hester van Veen, ten behoeve van Michiel Sadelijn, heeft 

ingewisseld bij notaris Jacob Landsman in Amsterdam op 23 april jongsleden.  

ONA R'dam: wisselprotest 09-11-1697 inv 1611 acte 254/515 not. Johan van Lodenstein: 

De notaris wendt zich namens Cornelis van Staveren, coopman, tot Dominicus Cramer, coopman, met 

het verzoek om de wisselbrief te accepteren. Dit weigert hij om redenen die hij de trekker zal 

schrijven.  

N.B. De wisselbrief (25/10/1697) staat boven de akte beschreven, waarin worden genoemd Francisco 

Bourel, Lorenzo de Roy.  

idem: wisselprotest 09-11-1697 inv 1611 acte 254/515 not. Johan van Lodenstein: 

De notaris wendt zich namens Cornelis van Staveren, koopman, tot Dominicus Cramer, koopman met 

het verzoek om de wisselbrief te accepteren.  
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N.B. Akte is in het Frans opgesteld, in de wisselbrief (25/10/1697) worden Fransico Bourel en 

Lorenzo de Roij genoemd.  

ONA R'dam: testament 19-06-1700 inv 1658 acte 59/192 not. D. Vos van Weel: 

Anna Bollemans, weduwe van Adriaen de Vogel, legateert aan haar zuster Aaltje Bollemans de som 

van 1.000 gulden. Indien Aaltje komt te overlijden komt dit bedrag toe aan haar zuster Ariaentje 

Bollemans.  

Eerstgenoemde legateert aan Ariaentje Bollemans, vrouw van Dirck Grootvoet, de som van 1.000 

gulden. Ariaentje Bollemans, dochter van haar broer, vermaakt zij 500 gulden. Aan de nakomelingen 

van haar broer Cornelis Bollemans zegt ze 500 gulden toe.  

Alida van Hoogendijck, vrouw van Jan van Wel, en haar dochters Ida en Maria van der Schoot, zal ze 

verblijden met een gouden sieraad.  

Tot haar enige erfgenaam benoemt ze haar zoon Anthony de Vogel.  

Als executeurs van haar testament stelt ze aan haar neven Cornelis van Staveren en Adriaan van der 

Lelij de jonge.  

Hij o.tr. Amsterdam 4-9-1687 (kerk) en tr. aldaar 24-9-1687 (handschrift), ondertrouwd Rotterdam 7-

9-1687 (hij komende van Amsterdam, wonende aan de Nieuwehaven te Rotterdam, zij afkomstig van 

Delft, wonende aan de Wijnhaven te Rotterdam) en tr. aldaar 24-9-1687 met  APPOLONIA VAN 

DER LELY, geb. Delft 3-2-1667 (handschrift), wonende Scheepmakershaven, overl. 11-5-1719 

(handschrift), dochter van ADRIAAN SIJBRANDSZ VAN DER LELY (opper boekhouder en cassier 

v.d. OIC te Delft, later ook te Rotterdam (handschrift) en schepen van de Hoge Vierschaar van 

Schieland) en MARIA WILLEMSDR VAN ASSENDELFT. 

(Zij is later in ondertrouw gegaan Amsterdam 15-10-1710 (voor de kerk, dtb 545/223), ondertrouwd 

Rotterdam 12-1-1710 (hij als jongeman afkomstig van Schwelm en zij als weduwe, beiden wonende 

aan de Scheepsmakerhaven) en tr. aldaar 30-1-1710 met CASPAR CHRISTIAEN STOCK, afkomstig 

uit Schwelm, wonende Scheepmakershaven.) 

Uit dit huwelijk: 

 1  MARIA VAN STAVEREN ook genaamd Marija, geb. 15-3-1690 (handschrift), ged. 

Rotterdam 16-3-1690 (doopgetuigen waren Adrijaen van der Lelij en Marija van Asendelft), 

ongehuwd overl. 31-8-1713 (handschrift). 

 2  GILLIS VAN STAVEREN, (volgens het handschrift geb. 13.12.1692), ged. Rotterdam 14-9-

1692 (doopgetuigen waren Adrijaen van der Lelij en Marija van Assendelft), ongehuwd overl. 

Duitsland 12-1718 (volgens het handschrift: stierf in Duitsland 1717 ongehuwd). 

 3  ADRIAAN VAN STAVEREN, geb. 9-12-1693 (handschrift), ged. Rotterdam 13-12-1693 

(doopgetuige was Adrijaen van der Lelij), overl. 7-7-1697 (handschrift). 

 4  CORNELIS VAN STAVEREN, geb. 17-1-1695 (volgens handschrift), ged. Rotterdam 30-1-

1695 (Scheepmakershaven) (doopgetuigen waren Sijbrant van der Lelij, Maria van 

Heemskerck en Jacob van der Lelij), overl. 21-10-1697 (handschrift). 

 5  APPOLONIA VAN STAVEREN, geb. 31-5-1697 (handschrift), ged. Rotterdam 4-6-1697 

(doopgetuigen waren Adriaan van der Lelij en Maria van Assendelft), overl. 31-7-1768 

(handschrift). 

 6  ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN ook genaamd Adrijen, geb. Rotterdam 14-6-

1699 (handschrift), ged. aldaar 16-6-1699 (of januari) (doopgetuigen waren Adrijaen van der 

Lely de Jonge en Marija van Schage), volgt onder V-b. 

 7  CORNELIS CORNELISZN VAN STAVEREN, geb. 23-6-1700 (handschrift), ged. 

Rotterdam 27-6-1700, volgt onder V-c. 

 8  WILLEM VAN STAVEREN, geb. 28-10-1701 (handschrift), volgt onder V-d. 

 9  SIJBRAND VAN STAVEREN, geb. 1703 (handschrift), ged. Rotterdam 20-1-1704, jong 

overl. 1706 (handschrift). 

 

 V-b  ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN ook genaamd Adrijen, geb. Rotterdam 14-6-1699 

(handschrift), ged. aldaar 16-6-1699 (of januari), klerk v.d. O.I.C. te Rotterdam (1719), boekhouder 

van compagnie pakhuizen (1722), kassier v.d. O.I.C. (21-12-1723), schepen van Cool (19.7.1735, 

1757-1769), weesmeester (1735) en vaandrig v.d. burgerij (1737), overl. n1769, zoon van CORNELIS 

GILLIS VAN STAVEREN (IV-b) en APPOLONIA VAN DER LELY. 

Bron: NL 1915: Opperboekhouder te delft (1736) en adjunct ten dagvaart (1769) 

ARA 3.01.04.01, Verz. Staten van Holland en W. Friesland (inv 161, 1701-1794): Veniam Aetatis, 

fol.2119-1: "Adriaan van Staveren, volgens een aantekening in een bijbel geb. te Rotterdam 
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16.1.1669, wonende te Rotterdam, zoon van Cornelis en Aplonia van der Lek". Zowel het jaartal als 

de naam Van der Lek komen niet overeen met het handschrift. 

Zijn verdere betrekkingen waren: Brouwer in de Roos (moeilijk leesbaar)(1728), opperboekhouder en 

cassier v.d. OI Comp te Delft (30.10.1739) en Raad (16.12.1740). 

Volgens het handschrift: hij wierd in 1719 clerk van de OIC, boekhouder van de compagnie pakhuizen 

te Rotterdam, 1728 brouwer in de Roos, 21 dec. 1743 cassier van de OIC, 19 july 1735 schepen van 

Kool, 1736 opperboekhouder en 10-10-1739 te Wijk, cassier van de OIC te Delft 1737, vaendrig van 

de burgers, 12/16 ? veertig raad, 1735 weesmeester, schepen 1757-69. 

Hij o.tr. Rotterdam 23-3-1728 en tr. 7-4-1728 (volgens handschrift en akte stadstrouw: "zijn op 

kerkelijke attestatie in dato den 6e april, de 7e april tr.") met  CORNELIA JOHANNA VAN RIEL, 

geb. 27-1-1705 (handschrift), dochter van WILLEM VAN RIEL (koopman te Rotterdam) en 

CAROLINA JOHANSDR HAASBROEK. 

Uit dit huwelijk: 

 1  APOLLONIA JACOBA VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 23-5-1729 (handschrift), ged. 

aldaar 24-5-1729 (op de Dijk) (doopgetuigen waren Maria van Assendelft en Willem van der 

Lely), volgt onder VI-a. 

 2  WILLEM VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 3-9-1730 (handschrift), ged. aldaar 5-9-1730 

(op de Schiedammerdijk) (doopgetuigen waren Cornelia Haasbroek en Olivier van Riel), raad 

leo patris (1796), weesmeester, schepen, cassier OIC (1769) en adjunct ter dagvaart (1783), 

overl. 8-6-1787. 

Bron: NL 1915 blz. 309 en 1916 blz. 48: Mr, veertigraad, cassier OIC (1769), adjunct ter 

dagvaart (1783), overl. 8-6-1787 (Overzicht Delfste Vroedschappen). 

Handschrift: Veertigraad loes patris en vervolgens weesmeester en schepen. 

 3  GEERTRUIDA VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 15-3-1732 (handschrift), ged. aldaar 18-

3-1732 (doopgetuige was Cornelis van Staveren), volgt onder VI-b. 

 4  HENDRIK VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 7-2-1734 (handschrift), ged. aldaar 9-2-1734 

(op de Schiedamsedijk) (doopgetuigen waren Hendrik Haasbroek en Ida Cornelis Marckus), 

luitenant ter zee. 

Vermoedelijk: NL 1905: Huwelijken te Batavia (gebodenboek): Hendrik van Staveren, oud 

commandeur van Sumatra westkust tr. 20.9.1771 Maria Magdalena Aernoutsz van Padang. 

Bron: NL 1916 (beroep) volgt onder VI-c.

 5  CORNELIS ADRIAANSZ VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 30-9-1735 (handschrift), ged. 

aldaar 2-10-1735 (Schiedamsedijk) (doopgetuigen waren Willem van Staveren en Catharina 

van Ruijmbeek), volgt onder VI-c. 

 6  LEENDERT VAN STAVEREN, geb. Delft 1-8-1737 (handschrift), volgt onder VI-d. 

 7  ELISABETH VAN STAVEREN, geb. Delft 16-1-1740 (handschrift), overl. aldaar 31-5-1740 

(handschrift). 

 8  FREDERIK VAN STAVEREN, geb. 24-1-1741 (handschrift), overl. Delft 29-11-1741 

(handschrift). 

 9  ELISABETH JOHANNA VAN STAVEREN, geb. Delft 16-8-1744 (Bron: NL 1916), overl. 

n1770. 

 10  DIRK VAN STAVEREN ook genaamd Dirk van Stavoren, afkomstig uit Moordrecht, geb. 

ca1745 (geschat), volgt onder VI-e. 

 

 VI-a  APOLLONIA JACOBA VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 23-5-1729 (handschrift), ged. aldaar 

24-5-1729 (op de Dijk), wonende Delft, dochter van ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en 

CORNELIA JOHANNA VAN RIEL. 

Zij o.tr. Rotterdam 25-6-1758 (als jongeman wonende aan de Nieuwehaven en jongedochter van 

Rotterdam, wonende te Delft, attestatie naar Delft) en tr. Delft 9-7-1758 met  BASTIAAN 

MOLEWATER, afkomstig uit Rotterdam. 

Uit dit huwelijk: 

 1  MARIA MAGDALENA MOLEWATER, ged. Rotterdam 16-8-1759 (op de Nieuwehaven) 

(doopgetuigen waren Anna Vink Weduwe van Bernard Martin Roos, Isaac Molewater en 

Magdalena Molewater). 

 2  N.N., ged. Rotterdam 4-1-1761 (doopgetuigen waren Cornelia Johanna van Staveren of van 

Riel, Adriaen Cornelisz van Staveren en Elizabeth Johanna van Staveren). 

 3  BASTIAEN MOLEWATER, ged. Rotterdam 8-2-1763. 
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 4  N.N., ged. Rotterdam 17-7-1764 (doopgetuigen waren Leendert van Staveren, Willem van 

Staveren en Elizabeth van Staveren). 

 5  N.N., ged. Rotterdam 23-7-1765. 

 

 VI-b  GEERTRUIDA VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 15-3-1732 (handschrift), ged. aldaar 18-3-1732, 

wonende Delft, dochter van ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en CORNELIA JOHANNA 

VAN RIEL. 

Zij is tr. Rotterdam 8-1-1758 (als jongeman wonende Rijstuijn en jongedochter te Delft, attestati Delft 

22-1-1758) met  JUNIOR FRANCOIS DE VOGEL, (vermoedelijk), afkomstig uit Rotterdam, geb. 

ca1732 (geschat), zoon van FRANCOIS DE VOGEL en CLAZINA VAN RUIJMBEEK. 

Uit dit huwelijk een onbekend kind ged. Rotterdam 12-7-1763. 

 

VI-c HENDRIK VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 7-2-1734 (handschrift), ged. aldaar 9-2-1734 (op de 

Schiedamsedijk), luitenant ter zee, onderkoopman O.I.C. (1755), opperhoofd Poulo Chinco (West 

Sumatra) (1756), eerste administrateur Padang (1759) en gezaghebber Westkust Sumatra (1763-

1770), overleden 6-7-1777, zoon van ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en 

CORNELIA JOHANNA VAN RIEL. 

Vermoedelijk: NL 1905: Huwelijken te Batavia (gebodenboek): Hendrik van Staveren, oud 

commandeur van Sumatra westkust tr. 20-9-1771 Maria Magdalena Aernoutsz van Padang. 

Bron: NL 1916 (beroep) 

Aanvullende gegevens over Hendrik en zijn gezin beschikbaar gesteld door A. Reigersman (april 

2012). 

Hendrik is getrouwd Batavia 7-4-1771 (gebodenboek) met MARIA MAGDALENA AERNOUTSZ, 

afkomstig uit Padang. 

Uit dit huwelijk: 

 1 GEERTRUIDA VAN STAVEREN, geb. Padang 13-2-1768, overl. Leiden 31-8-1854. 

 Geertruida is getrouwd Delft 26-4-1789 met JACOBUS VAN DER BURGH, geboren Gouda 

 12-9-1761, mr., baljuw van de landen van Stein, Willens etc. 1790-1811; overl. Voorburg 12 
 dec. 1839. 
 

 VI-c  CORNELIS ADRIAANSZ VAN STAVEREN, geb. Rotterdam 30-9-1735 (handschrift), ged. aldaar 

2-10-1735 (Schiedamsedijk), vroedschap Delft (1788, 1793) en veertigraad, overl. 23-11-1804 (Bron: 

NL 1916), zoon van ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en CORNELIA JOHANNA VAN 

RIEL. 

Bron: NL 1915 blz. 161 idem 1916 blz.98: Delftse Vroedschappen: Hierin Cornelis van Staveren als 

Veertigraad (vroetschap) (geb. 30.9.1736 ipv 1735). Verder worden zijn kinderen genoemd. 

Hij o.tr. Delft 9-3-1771 met  CATHARINA REIJNDERS. 

Uit dit huwelijk: 

 1  ADRIAEN CORNELISZ VAN STAVEREN, ged. Delft 22-3-1772 (Oude kerk). 

 2  DANIëL VAN STAVEREN, ged. Delft 28-2-1773 (Oude kerk). 

 3  IZAAK VAN STAVEREN, ged. Delft 3-1-1775 (Oude kerk). 

 4  BASTIAAN VAN STAVEREN, ged. Delft 5-11-1776 (Oude kerk), begr. aldaar 27-3-1778 

(Oude kerk). 

 5  BASTIAAN VAN STAVEREN, ged. Delft 30-4-1778 (Nieuwe kerk). 

 6  WILLEMINA CORNELIA VAN STAVEREN, ged. Delft 25-4-1780 (Oude kerk). 

 7  SUSANNA ELISABETH VAN STAVEREN, ged. Delft 4-9-1781 (Oude kerk). 

 8  LEENDERT CORNELISZ VAN STAVEREN, ged. Delft 1-11-1786 (Oude kerk), notaris te 

Delft, overl. 3-2-1861, gehuwd Zaandam 8-12-1812 met ALIDA BEETS, geb. Zaandam 31-

10-1791, ged. aldaar 28-2-1808 dochter van PIETER PIETERSZ BEETS en GEERTRUIJDA 

RIS. 

Internet: achter de gevels van Delft: Oude Delft 145 - 147. Hier woonde de beroemde 

stadsdokter Pieter van Foreest. 

Bewoner Sebald Manger overleed in 1795. Daarna zien we verschillende eigenaren en 

huurders. Christiaan Sigismund Kreisig verhuurde het aan dr W. van Greeven. Volgende 

eigenaren waren  J.C.S. Blommaers, notaris Leendert Cornelis van Staveren. 

ONA Zaandam inv. 6329-6333 in 6334 (1810-1816): 
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Akte van verkoop voor notaris Leendert Cornelis van Staveren van pakhuis de Zwarte Walvisch 

aan Pieter & Cornelis Stoffel door Dirk Visser, eigenaar en koopman en gemachtigde voor 

Aagje Middelhoven, Jacob Middelhoven en Michiel de Boer als erfgenamen van wijlen hun 

moeder Trijntje Visser eerder weduwe van Willem Middelhoven en laatst huisvrouw van 

Cornelis de Boer. De Zwarte Walvisch is gelegen ten noorden Pieter Langebaard en ten zuiden 

de weduwe Klaas Bakker getekend no 841, d.d. 31-12-1812 (31.II.A.00). (Bron: internet gen. 

Katerstede, mei-2011). 

 

 VI-d  LEENDERT VAN STAVEREN, geb. Delft 1-8-1737 (handschrift), Heer van Aalst (1793), zoon van 

ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en CORNELIA JOHANNA VAN RIEL. 

Hij o.tr. Rotterdam 12-9-1762 (hij als jongeman afkomstig van Delft, wonende aan de Wijnstraat, zij 

als jongedochter, wonende aan de Nieuwehaven) en tr. aldaar 28-9-1762 (1) met  HELENA 

BARBERA TOP, afkomstig uit Rotterdam. 

Uit dit huwelijk: 

 1  CORNELIA ADRIANA VAN STAVEREN, ged. Rotterdam 21-1-1770 (doopgetuigen waren 

Adriaen van Staveren en Elizabeth Johanna van Staveren). 

Hij o.tr. Rotterdam 8-12-1793 (hij als weduwnaar, Heer van Aalst, afkomstig van Delft, wonende te 

Rotterdam, zij als Jonkvrouw, afkomstig van Zutphen, wonende te Breda, met attest Breda 25-12-

1793). en tr. Breda 25-12-1793 (2) met  LIVIA NICOLINA BOOMHOUWER, afkomstig uit 

Zutphen, jonkvrouwe. 

 

 VI-e  DIRK VAN STAVEREN ook genaamd Dirk van Stavoren, afkomstig uit Moordrecht, geb. ca1745 

(geschat), zoon van ADRIAAN CORNELIS VAN STAVEREN (V-b) en CORNELIA JOHANNA VAN 

RIEL. 

Hij o.tr. Rotterdam 25-11-1770 (hij wonende te Vogelensang en zij in de Keijserstraat) en tr. aldaar 

11-12-1770 met  MARIA BRAS, afkomstig uit Rotterdam. 

Uit dit huwelijk: 

 1  ADRIANA VAN STAVEREN, ged. Rotterdam 4-6-1771 (aan de Visschersdijk) 

(doopgetuigen waren Cornelia Margaritha van Staveren Geb. Nieuwenhoven, Helena Barbera 

van Staveren Geb. Top en Plonia van El). 

 2  CORNELIS VAN STAVEREN, ged. Rotterdam 1772 (aan de Visschersdijk) (doopgetuigen 

waren Cornelis van Staveren en Barber Bras). 

 3  PIETER VAN STAVOREN, ged. 30-1-1774 (wonende op 't Vissersdijk) (doopgetuigen 

waren Arij van Stavoren en Plonia van El). 

 4  ELISA VAN STAVEREN, ged. Rotterdam 1781 (aan de Heerestraat) (doopgetuige was 

Elisabeth Bras). 

 5  KATRINA ADRIANA VAN STAVEREN, ged. Rotterdam 25-1-1787 (Nieuwe Markt). 

 

 V-c  CORNELIS CORNELISZN VAN STAVEREN, geb. 23-6-1700 (handschrift), ged. Rotterdam 27-

6-1700, koopman te Delft (handschrift), overl. Batavia 29-1-1739 (handschrift), zoon van CORNELIS 

GILLIS VAN STAVEREN (IV-b) en APPOLONIA VAN DER LELY. 

Hij is tr. Delft 28-12-1722 (handschrift) met  GEERTRUIDA A LARDIJN, geb. 7-4-1694, overl. 22-

6-1757 (handschrift), dochter van WILLEM JANSZ A LARDIJN en ELISABETH DEN WILDE, 

(onduidelijk). 

Uit dit huwelijk: 

 1  MARIA APPOLONIA CORNELISDR VAN STAVEREN, afkomstig uit Delft, geb. 7-7-

1724 (handschrift). 

Zij o.tr. Rotterdam 19-11-1747 (als jongeman afkomstig van Sommensac in Argenois, wonende 

Zuidblaak en jongedochter van Delft, wonende Westwagestraat) en tr. 7-12-1747 (handschrift) 

met JEAN DU VERIER DE MONTFOORT, geb. 15-3-1712 (handschrift), koopman in 

wijnen te Rotterdam (handschrift), zoon van JEAN DUVERIER DE MONTFOORT en 

ELISABETH GEBET. 

 

 V-d  WILLEM VAN STAVEREN, geb. 28-10-1701 (handschrift), koopman te Delft (handschrift), overl. 

9-3-1752 (onzeker), zoon van CORNELIS GILLIS VAN STAVEREN (IV-b) en APPOLONIA VAN 

DER LELY. 
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Hij is tr. 27-1-1726 (handschrift) met  CATHARINA VAN RUYMBEEK, geb. 2-10-1707 

(handschrift), dochter van JAN EZECHIELSZ VAN RUYMBEEK en JACOBMINA FREDERICKSDR 

VAN DER ZANDE. 

Uit dit huwelijk: 

 1  ADRIANA APOLLONIA VAN STAVEREN, geb. 21-11-1726 (handschrift). 

Zij was gehuwd met N.N.. Uit haar huwelijk nageslacht. 

 2  JACOBMINA VAN STAVEREN, geb. 28-11-1728 (handschrift), ongehuwd overl. 27-1-

1759 (handschrift). 

 

 III-c  PETRUS REINIERS VAN STAVEREN, ged. Amsterdam 25-7-1632 (Oude Kerk), predikant, 

gecommitteerde v.d. classis van Leiden, praesis van de Synode te Gorinchem, gedeputeerde wegens 

de Synode (1681) en schrijver van theologishe werken, overl. Leiden 3-7-1683 (handschrift), zoon van 

REIJNIER JELLES VAN STAVEREN (II-a) en LUDEWIJN JANSDR VAN LEECK. 

Handschrift: Hij was predikant in Middelie (17-7-1657, 1660), Maaslandsluis (23-5-1661) en in 

Leiden (1664). 

NL1894 blz..64: Predikanten Middelie: Ds. Petrus van Stavoren 17-7-1657, prop. van Amsterdam, 

vertr. na Maessluijs 23 mey 1661. 

Hij o.tr. Amsterdam 24-3-1660 (voor de kerk, de geboden zijn tot Midly gegaan, zij van Kuetersveer?, 

dtb 480/442) met  JOHANNA VAN HAMONT, geb. 17-6-1640, overl. 1716 (handschrift), dochter 

van JOHAN VAN HAMONT en HESTER CRUQIUS. 

Bron: Ned. Bigrafisch Woordenboek v.d. Aa, blz.301) 

NL 1913 blz. 107: Johanna van Hamont, huisvr. van Ds Petrus van Staveren, predikant te 

Maaslandsluis. Zij was de moeders zuster van Hester Vockestraat, ged. Amsterdam 13.2.1661 en 

overleed april 1706. 

Uit dit huwelijk: 

 1  LYDIA VAN STAVEREN, geb. Maaslandsluis 11-3-1661 (handschrift)(of Nootdorp). 

 2  JOHANNES VAN STAVEREN, geb. Maaslandsluis 9-6-1662 (handschrift), predikant en 

schrijver godsdienstige stukken, ongehuwd overl. Amsterdam 4-11-1724 (handschrift). 

Hij was predikant te Nootdorp (1689), Alkmaar (1695) en in Amsterdam (1703). 

Bron: Ned. Biogr. Woordenboek, v.d. Aa, blz. 301. 

Ambtenboek Amsterdam dl II, pag 120: Johannes van Staveren, Nederduits predikant 

26.9.1703, overl.. 

Volgens het Lexicon, student Leiden 1679. Hij overleed ongehuwd. Zijn vader van vaderszijde 

was voornaam Amsterdams koopman, zijn moeder was verwant aan de regentenfamilie Witsen. 

 3  REINIER PETRUS VAN STAVEREN ook genaamd Regnerus, geb. 1-7-1667 

(handschrift), volgt onder IV-c. 

 4  HESTER VAN STAVEREN, ongehuwd overl. Volgens het handschrift. 

 

 IV-c  REINIER PETRUS VAN STAVEREN ook genaamd Regnerus, geb. 1-7-1667 (handschrift), 

proponent te Oosterwijk (1694) en predikant, overl. 20-6-1717 (handschrift), zoon van PETRUS 

REINIERS VAN STAVEREN (III-c) en JOHANNA VAN HAMONT. 

Hij was predikant te Edam (1699), Zutphen (1708) en Leiden (1712) 

Hij is tr. 26-5-1699 (handschrift) met  MARIA DU BOIS, geb. 20-6-1677 (handschrift), dochter van 

ELANT GOVERTSZ DU BOIS (kapitein ter zee) en MARIA HUGODR VAN BLEISWIJK. 

Uit dit huwelijk: 

 1  ELANDUS REINIERS VAN STAVEREN, geb. 26-6-1703 (handschrift), volgt onder V-e. 

 2  AUGUSTINUS VAN STAVEREN, (vermoedelijk), geb. Leiden 14-10-1704, rector 

gymnasium te Leiden en geleerde, overl. 1772. 

Bron: Ned.Biogr.Woordenboek, v.d.Aa, blz. 301. Hij wordt niet genoemd in het handschrift. 

 3  JOHANNA HESTER VAN STAVEREN, afkomstig uit Leiden, geb. 11-1705 (volgens 

handschrift), volgt onder V-f. 

 4  MARIA VAN STAVEREN, geb. 12-1-1709 (volgens handschrift), volgt onder V-g. 

 5  CHRISTIAAN VAN STAVEREN, (vermoedelijk), afkomstig uit Leiden. 

Hij o.tr. Rotterdam 1-10-1730 (als jongeman van Leijden en jongedochter wonende in de 

Molestraat) en tr. aldaar 19-10-1730 met ALETTA UIJTERWEERDT, afkomstig uit 

Rotterdam. 
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 V-e  ELANDUS REINIERS VAN STAVEREN, geb. 26-6-1703 (handschrift), proponent Noordwijk 

Binnen (1728), predikant en schrijver van lijkreden, overl. 's Gravenhage 1774, zoon van REINIER 

PETRUS VAN STAVEREN (IV-c) en MARIA DU BOIS. 

Hij was predikant in: Noordwijk aan Zee (1730), Maaslandsluis (1733) en 's Gravenhage (1735). 

(Bron: Ned. Biogr. Woordenboek, v.d. Aa blz.301, en NL 1895 blz. 64: Haagse predikanten. Elandus 

van Staveren Maassluis 18.9.1735. 

In 1774: id. Ds. Elandus van Staveren. 

Leeuwarder Courant 17-1-1761: Tijdens een plechtige statie van de Prins en erfstadhouder door Den 

Haag "zijn de Hoge Personaadjen door de Zuider deur in de kerk gegaan, en aldaar in het Parquet, 't 

welk ten dien einde opgeruimt en geappopieerd was, plaatsname, en zodra dezelven nedergezeten 

waren, heeft de Wel Eerwaarde Ds. Elandus van Staveren, oudtse Leeraar in de Nederduitsche 

Gereformeerde Gemeente alhier, een welgepaste en ter materie dienende Redenvoering gedaan, 

waarna ... het bondzegel van den H. Doop aan den jongeborenen Prins is toegedient,.. enz" 

Elandus is getrouwd 1743 (volgens het handschrift) met CATHARINA VAN ROYEN, geboren 11-12-

1709 (volgens handschrift), overleden 's Gravenhage 24-1-1780. 

Hij is tr. 1743 (volgens het handschrift) met  CATHARINA VAN ROYEN, geb. 11-12-1709 

(volgens handschrift), overl. 's Gravenhage 24-1-1780. 

Uit dit huwelijk: 

 1  GYSBERT ELANDUS VAN STAVEREN, geb. 3-3-1738. 

Hij is tr. 1769 met EVERDINA PIELAT, geb. Schiedam 16-10-1751. 

 2  REINIER FREDERIK VAN STAVEREN, geb. 17-10-1740, volgt onder VI-f. 

 3  HELENA VAN STAVEREN, geb. 's Gravenhage 29-11-1743, ged. aldaar 1-12-1743, 

buitenmoeder, wonende 's Gravenhage, overl. aldaar 21-10-1828. 

Bron: Kwartierstaat Winkelman in Gens Nostra 1969, pag.127. 

Zij o.tr. 's Gravenhage 7-6-1761 en tr. aldaar 24-6-1761 met CORNELIS CORNELEUSZ 

BRAAMS, geb. Middelburg 5-1-1735, ged. aldaar 10-1-1735 (doopgetuigen waren Francois 

de Kok en Hester Witboom), Mr. dr. en raadsheer voor Vlaanderen, wonende Middelburg, 

overl. 's Gravenhage 6-11-1803, zoon van CORNELIS BRAAMS (raadsheer hof van vlaanderen) 

en SARA HELENA OOTE. Bron: NL 1961: uit dit huwelijk nageslacht. 

 

 VI-f  REINIER FREDERIK VAN STAVEREN, geb. 17-10-1740, mr., equipagemeester (1777) en oud 

schepen van Rotterdam (1777), zoon van ELANDUS REINIERS VAN STAVEREN (V-e) en 

CATHARINA VAN ROYEN. 

De heer en meester Reijnier Frederik van Staveren is op 17.7.1767 te Rotterdam getuige bij de doop 

van Johanna Margaretha, dr. van Pieter Havart en Johanna van Nieuwenhoven de andere getuige 

was jonkvrouwe Theodora Petronella van Berckel. 

Hij is tr. 1768 (volgens het handschrift), tr. Rotterdam 13-4-1777 voor de kerk (1) met  CORNELIA 

MARGARETHA VAN NIEUWENHOVEN, geb. Dirksland 21-12-1749. 

NL 1918 blz.242: mbt erfenis: Herkingen en Roxenisse verefden op de dochter van Cornelis van 

Nieuwenhoven: Cornelia. Margaretha van Nieuwenhoven getr. met Mr. Reinier Frederik van Staveren 

die van haar dochter Catharina Mairia Theodora van Staveren getr. met Mr. Otto Paulus Baron 

Groeninx van Zoelen. 

Uit dit huwelijk: 

 1  CATHARINA MARIA THEODORA VAN STAVEREN, afkomstig uit Rotterdam, ged. 

aldaar 14-1-1770 (wonende aan 's lants magezijn op de Nieuwehaven) (doopgetuigen waren 

Elandus van Staveren, Predikant in 's Hage en Catharia van Royen, Vrouwe). 

Zij o.tr. Rotterdam 22-6-1788 (hij als jongeman, beiden wonende te Haringvliet met de 

aantekening "attest om te trouwen door de W.E.G.A.H.") en tr. aldaar 8-7-1788 (akte 

stadstrouw:"als gebleken zijn uit de attestatie") met OTTO PAULUS GROENINX VAN 

ZOELEN, afkomstig uit Rotterdam, Baron en mr.. 

Hij o.tr. Rotterdam 13-4-1777 (als weduwnaar te 's Hage wonende te Rotterdam en weduwe van 

David Gillot, wonende te Rotterdam, met attestatie naar de Walsche kerk) en tr. aldaar 27-4-1777 (2) 

met  ELISABETH FAUCHEIJ. (Zij was weduwe van DAVID GILLOT, overl. voor 1770.) 

 

 V-f  JOHANNA HESTER VAN STAVEREN, afkomstig uit Leiden, geb. 11-1705 (volgens handschrift), 

dochter van REINIER PETRUS VAN STAVEREN (IV-c) en MARIA DU BOIS. 
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Zij o.tr. Rotterdam 1-4-1731 (hij als jongeman wonende op de Zijl en zij als jongedochter wonende te 

Leijden, met attest Leiden 15-4-1731) en tr. Leiden met  CORNELIS RAVENSTEIJN, afkomstig uit 

Rotterdam. 

Uit dit huwelijk: 

 1  LEONARDUS RAVENSTEIJN, ged. Rotterdam 14-6-1733 (op de Zijl) (doopgetuigen waren 

Johannes Ravensteijn en Martina Ravensteijn). 

 2  ADRIANA RAVENSTEIJN, ged. Rotterdam 9-4-1737 (Kleine Wijnburgsteeg) (doopgetuigen 

waren Jacobus van der Rast en Ingitie van der Rast). 

 

 V-g  MARIA VAN STAVEREN, geb. 12-1-1709 (volgens handschrift), overl. 12-1-1793 (handschrift), 

dochter van REINIER PETRUS VAN STAVEREN (IV-c) en MARIA DU BOIS. 

Zij is tr. 31-7-1736 (handschrift) met  FREDERIK BOUCQUET, geb. 29-3-1698, boekdrukker te 's 

Gravenhage, overl. 1751 (handschrift). 

Volgens het handschrift: "volle neef van Juffr Boucquet aan Schultes gehuwd ... (slecht te lezen)". 

Uit dit huwelijk: 

 1  CORNELIA PETRONELLA BOUCQUET, geb. 6-5-1738 (handschrift). 

 2  CATHARINA MARIA BOUCQUET, geb. 29-10-1741 (handschrift). 

 

 III-d  ANNA REINIERS VAN STAVEREN ook genaamd Annetje, ged. Amsterdam 6-12-1635 (dochter 

van Reinier Jelles, touwslager en Ludu Jans), dochter van REIJNIER JELLES VAN STAVEREN (II-a) 

en LUDEWIJN JANSDR VAN LEECK. 

Annetie van Staveren van Amsterdam, 22 jaar, o.tr. Amsterdam 19-7-1658 (voor de kerk), d.v. 

Reynier Jillesz, touwslager en Ludu Jans (dtb 479/2) en Hendrikcus Daversman van Sneek, 26 jaar, 

predikant te Lemmer, zn. van Weggeris Hendriks, tr. Amsterdam 19-7-1658. HENDRICUS 

DAVERSMAN ook genaamd Davidsman, geb. Sneek 1632, predikant te Lemmer (1657) en 

rentmeester (1655), overl. sept 1665 (volgens Romein), zoon van WEGGERIS HENDRIKS 

(DAVERSMAN) (rentmeester (1655)). en burgemeester van Sneek (1671)) en HYLCKIEN JANS. NL 

1920 blz.290: huw.aantekeningen van predikanten te Amsterdam voor 1680 

Not. Willem van Veen te Amsterdam d.d. 1-2-1664: Procuratie Annetje van Staveren en Do. 

Davidsman. 

Bron: hervormde predikanten (bibl.RAF 143) 

Uit dit huwelijk: 

 1  THEODORUS DAVERSMAN ook genaamd Davidsman, geb. Lemmer 12-5-1662, 

predikant te Zoetermeer (25-1-1703) en emeritus (1-1-1736), overl. 22-6-1740. 

Dit huwelijk bleef kinderloos. 

Hij was gehuwd met JACOBA CLAZIN, geb. 12-5-1682, dochter van GODEFRIE FLORDT 

(kapitein ter zee) en MARIA CASPARUS VAN KINSCHOT. 

Genoemd in handschrift. 

 

 II-b  JAN JELLES VAN STAVOREN, geb. ca1600 (geschat, vermoedelijk te Stavoren), wonende Sneek, 

overl. voor 1655, zoon van JELLE JANS VAN STAVEREN (I) en AN SAECKLES. 

ONA Enkhuizen, Not. Tjallis, inv.nr.952, fol.122 en 123 (cass 127): 

Jan Gellisz. v.Staveren  d.d. 15-11-1633. 

Auth. Sneek NT.13.200: 427, pag. 384 d.d. 9.6.1655: 

Jan Jelles van Staveren, overl. en Lijsebethie Hillebrants. Kinderen uit het eerste huwelijk van de 

vader: Jelle Jans, Maycke Jans en Sioerdtie Jans. 

Curatoren zijn: Reyner Jelles van Staveren, na aflossing rekening en Jan Sipckes, burgemeester, opn. 

rekening. Volgende blad: Sioerdtie Jans in 17e jaar. Curator: Wigerus Henrici rentmr. pg en Jan 

Melchior Hellendoorn pg. 

Auth.Sneek 563 d.d. 24-9-1659: 

Jan Jansen Hellendoorn, kind van wijlen Jan Melchior Hellendoorn en wijlen Maycke Jans van 

Staveren. Curatoren: Melchior Dircx, burgemeester, cur afl rek. en Jelle Jans van Staveren, cur afl 

rek. en Cornelis Haubois ged.st.gen. en burg. cur opname rekening. Vervolg: 

Jan Jansen Hellendoorn kind. Frans Hellendoorn curator tijdens afl rek. Jelle Jans van Staveren, cur 

afl rek. Hellendoorn, burgemeester cur na afl. 

Auth. Sneek 668 d.d. 3-6-1667: 
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Jan Melchior Hellendoorm en wijlen Mayke Jans van Staveren, ouders van Jan Jansen Hellendoorn. 

Cur: Melchior Hellendoorm, overl. burgemeester wed. legt rek. af. Cur. Jelle Jans van Staveren, 

koopman te Rotterdam cur na afl rek. sedert 30-9-1659. Cur: Bauke Sickes Wiersma, burg. cur afl 

opm. rek. 

Auth.Sneek 669 d.d. 3-6-1667: 

Cur: Melchior Dircx Hellendoorn overl. wed. legt rek af. Cur: Jelle Jans van Staveren cur afl rek. 

Kind: Jan Jansen Hellendoorn. Cur: Frans Hellendoorn, burger vaandrig cur tijdens opmaken rek. 

Auth.Sneek 709 d.d. 28-5-1669: 

Moeder Sioerdtie Jans van Staveren en wijlen vader Frans Melchiors Hellendoorn, burger vaandrig. 

Cur: Gualterus Steentille, dr.rector cur div v.d. onmondige kinderen. 

-inv.nr.907, fol.270 Enkh. (cass 880): 

Jan Jellisz v.Staveren geh.met Lijsbetje Hilbrants, broer v.Reijner, Fockel en Fijtge Jelles (overl.). 

Testament d.d.15-8-1629.(tweede blz.) Not. Smetius: 

FOOCKEL JELLESZ hondert carolus guldens 

ende drie... bewgel. bij kinderen van sijn sal .uij. bij ...mod.. gelijcken souden ....ars ande. ... sij 

lijstbe... .... heeft ingevallen bij voor g... .. voors come te overlijden haeren (... in kantlijn slecht 

leesbaar) voors ge. ouders einstitueert inde legitima porti hen .... competeerden ..gen allen sij ..... of 

e.n van hen ouders alsdan int leven 

sullen sijn. voorl. hebben sij testi.. ve..pro.. over ende weder o.. elkander den langstlevende van hen 

bijden grond..t gecoms...t ende geen gl.... and..ren nom... ende inst... bij desen te . enige ende 

universale erffgenamen in ende op all..d in voord... goederen die erflater .ij... met den doot ..on l..m.. 

en na.... j..l van gr.. ..ven ge...t onge... 

ne.. ..d.. huijst.. kl.n.d.. ments ten werelt uijtgesondert sulex eeuwiglijcken ende erff..lijcken allen.. dat 

de  angstlevende van hen beijde de goederen van deest. overlijden vrij sijn alsteijgen sal m..ije. aen-

v..nden besitten gebruijcken vera... als anders de naer dr..ltres grede. indien sal gedrieijen alle te 

sulcken v... is sij testateur verclaerden te w..sen haer uijterste en laetsten wille willende sij den 

volcomen efect te sullen fert... sij als te samenlijck ..llen donatie ..t. n.. t..wil  .... gift te ......e... .... da.. 

...... ... ald...bsten vast .... sil moegen b.sten niet j.genst .. gen ordin.........placcaten of ... desen of 

anderen landen desen p....liden. alles op recht souden ligt actum ter ... ten g.ijt mijn groten op pa..n 

als voorn. 

ten presentie van GERRIJT ARIJAANSZ, ALLERT JANSZ beijden als getuijgen van goede geloven 

hiertoe versocht JAN JELLESZ, IJBERTIJEN HELBRAND??, GERRIT ARIJAENSEN, ALLERT 

JANSZ. 

O.A.SMETIUS Not.Publ. 1629.  

RAF 14 nr. 16544, dec. sententie 29: 20 dec. 1675, Hof van Friesland, Sjoerdtje Jans van Stavoren, 

weduwe van wijlen Frans Hellendoorn, vroedsman van Sneek,  Marcus Hellendoorn te Sneek als 

geautoriseerde curator over Jan Jansen Hellendoorn, weeskind van Maycke Jans van Stavoren, bij 

Jan Hellendoorn, voor twee derde erfgenamen van Lijsbet Hillebrants, hun moeder, en voor twee 

vijfte erfgenamen van Jan Jelles van Stavoren, hun wijlen vader, contra  Hans Jans van Stavoren, 

mede als erfgenaam van Lijsbethie Jans, zijn wijlen zuster, erfgenamen voor twee vijfde van hun vader 

Jan Jelles. Jan Jelles was eerst getrouwd met Lijsbeth Hillebrands, met wie hij drie kinderen kreeg: 

Sioerdtie, Maycke en "Jelle Jans van Stavoren, woonachtich tot Rotterdam, die niet in lite was". En 

daarna met "Jancke Huyberts, geboortich van Harlingen", bij wie hij twee kinderen verwekte: Hans 

Jans en Lijsberth Jans. Jan Jelles had bij het aangaan van zijn tweede huwelijk geen inventaris laten 

maken van de goederen van hem en zijn eerste vrouw. Lijsbet Hillebrands had in het huwelijk een 

respectabele som geld ingebracht, "maer oock hadde te bijschen een groote quantiteijt van overwinst 

staende het eerste echte voorgevallen". Jan Jelles was nu zelf overleden en de erfenis was gelijkmatig 

over de kinderen verdeeld. De eisers waren van mening dat de gedaagden niet op dezelfde wijze 

konden delen in de erfenis als zijzelf. De rechter vonniste in hun voordeel. 

Aanvullende gegevens zijn o.a. afkomstig van D. Strikwerda (6.2.1997) via hem: J. Raadsma te 

Rotterdam (1982). 

Hij is tr. Sneek 22-8-1628 met  LIJSEBETHIE HILBRANTS, afkomstig uit Sneek, geb. ca1600 

(geschat). 

Uit dit huwelijk: 

 1  SJOERDJE JANS VAN STAVOREN, geb. ca1638 (volgens bijlage civ. sententies), volgt 

onder III-e. 



Afstammelingen van Jelle Jans van Staveren. 
 

Dit overzicht is gemaakt op 10 mei 2012 door Rob Boom met Haza Data.  Blz. 15 

 2  JELLE JANS VAN STAVOREN, afkomstig uit Stavoren, koopman en burger vaandrig 

(1654), en korenkoper (1666)wonende Sneek en Rotterdam, begr. aldaar 2-9-1682. Gillets van 

Staveren, man van Teuijnttije Schottanes, Frantsse kerck kelder, Blaeck 

ONA 1-6-1632; 927-48. Jelle Jans van Stavoren, schipper, contract. 

Lidmaten Herv. Sneek: Jelle Jans, belijdenis 10.7.1656, van Staveren. 

Hyp.boek Sneek toegang 13-35 nr.235 (1654-1662) fol.226v, 228v, 399v en 346: Jelle van 

Staveren. 

Hypotheekboek Sneek, Toegang 13-35 Nedergerecht inv. 226 d.d. 7 juli 1659. 

Registr. den 7 julij op drie uijer voor noen. In kantlijn: MELCHIOR HELLENDOORN. 

JELLE JANS VAN STAVOOREN oude faendrich en burger binnen Sneeck, voor mij en mijne 

erffgenamen doen condichheid Lije en bekennen met rijpe delibratie en voor bene? gemoede in 

een vrije vast en stendigen sampt eeuwige erfcoop gecoft en overgedragen te hebben sulcks 

door crachten deses HORATIO LIJCLAMA en DED FREERCXS dochter echteluijden binnen 

dese stede over seecker huijs ende erff met sijne gerechtigheijt staenden en gelegen in de 

Nauwe Noordham ? streckende vooren van de straet tot achter aen Dr. LESPEUS hovinge, 

hebbende de secretaris Dr. JOHANNES CRIJNSENS en de gemelte LESPEUS huijzinge ten 

zuijden DIRCK REIJNERS, mr. leerloyer noorden naestgelegen sijnde beswaert met twee ggs 

jaerlijx ter steede of te grondpacht de erven aen sul? vollen daer  competerenden voorts soo 

goedt en quaadt, groot en cleijn, actien besluiten en gerechtigheden daertoe en aenbehoudende 

alsoo vercoft en gegeven voor den somma van seven hondert ggl met een veenobel?  tot een 

overringen? , doch ijdere gulden op 28 stvrs gereckent alles met alleen in vrij cost en en 

schadeloosen gelden naer ende daetels? bij de leverantie en nu op 1e maij in gen eeden ? en 

gangbare gelden doch in gevalle de copers ongelegen mochten vallen omme de geheele 

coopschat te betalen sullen nu tegenwoordigh met de helfte van die mogen bestaen, mits 

gevende van de andere helfte der coopschat voor een jaer, vier percent van interesten en dat 

soo van meenich hondert der boven gementioneerde guldens, als de coper van de geheelve 

coopschat te reste mach blijven, doch welcke seven hondert ggl met de verst w..  le soo de 

copers reghtens mij vercoper door traditie deses te vollen hebben voldaen en betaelt is dat ick 

haer dien aengaende goederen belaelinge bedancke? en mits dese eijnde over sulcks jaer 

stellende in de vrije willen (vollen) ledigen walen ? en actualen ponsentie van dien somme 

omme de selve nu voordien naer den gebruijcken rechten? fitul? van coop te mogen besitten en 

gebruijcken daer doen vrij laten soo wijders meteen sijn vrij eijgen ver.. souden bestellingen 

van mij vercopers ofte ymant anders, alsmede zijdene in wijsingen van rechte te behoeven, 

belovende en aennemende als een man met ene  voorsegde Huijs en erff als vooren vrij te 

leveren en alle tijden de Evictione ? te caveren?, voor welcke Evictie? wij ondergeschreven  tot 

meerder  securiteijt van de echte copers MELCHIOR DIRCKS HELLENDOORN, regerende 

burgemeester en FRANS MELCHIORS HELLENDOORN, burger faendrich binnen Sneeck 

onder renunstutie ? vrije divisie en discussie lenen. es.  borgen geconstitioneert te hebben 

daeromme aennemende dat de copers  selve vrij sal werden gelevert en in cas van leveringheyt 

de copers  allem tijden t.d..e jure.. de facto te indemneren, onder verbant en inb..  .. soo naer 

weghen, voor welcke alles vers, ick JELLE JANS aennemen de handen van mijn borgen 

wederom te indemneren, daer voor sampt voor costen schaeden en interesten  onderpant 

stellende alle mijne vercopers roerende onroerende geen p. goederen met submissie der selve 

benevens van mijn persoon den Hove van Frieslant deses en allen ander gerechte justitiale, 

oirconde mijn handen, en mijnder?ver..? de handt van der ander .. aet desen dan 12 julij 1659. 

Onderstonde JELLE JANSEN VAN STAVOREN, MELCHIOR HELLENDOORN, FRANS 

MELCHIORS HELLENDOORN en H. BUMA met ent ho. 

 

Hypotheekboek Sneek, Toegang 13-35. Inv.nr. 345: Registr. den 9e febrij 1662 Mr. Wabrich 

JELLE JANS VAN STAVOREN olde burger faendrich binnen Sneeck doen condigh en bekenne 

dat ALBERT en SJOUWE ? JOANNES mij hebben voldaen en betaalt de somma van vijff 

hondert en negen car.gld. sestig stvr. 8 penningen sijnde de tweede termijn van vercochte en 

gecochte landt leggende tot TERZOOL dies na? jaer wegens den tweede termijn bedancke en 

deze passere voor quitantie met belofte te sullen presteren dat dese telling ? haar neffens 

eenijder goedes betalinge sal valideren en in cas van enige molestatie op en aenspraecen te 

bewijsen ? indemneren cost en schadeloos te ontheffen en opdat de coopers des te meerder 

verseeckert mochten sijn is dat ick FRANS MELCHIORS HELLENDOORN burger faendrich in 
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gemelte stede mij stellen als borge voor de voorsegde betalinge en in soliderheit? dat haer geen 

swarigheit sal overcomen nopens de verspieringe bij GERBEN DIRCX BROUWER in glt 

gedaen en neme aen in cas van enig emolestatie de selve met de accessorien vandien te 

restitueeren onder verbandt van mijn persoon en goederen den Hoove van Frieslandt en alle 

andere gerechte ten eerste instantie justitiabel des soone? Sneeck? Van STAVOREN onder 

gelijcke verbandt en submissie aen mijn borgen handt schadeloos te ontheffen ? in admissie 

onse handen tot onse beden de handt van dien j.acte advocaten in Sneeck den 15 maij 1660 

vertekent JELLE JANSEN VAN STAVOOREN, FRANS MELGIOOR HELLENDOORN, J actum 

indt t voegen? 

ONA R'dam: huur en verhuur, 15-03-1662, inv 369, acte 148/347 Not. Jacobus Delphius: 

Jan Cornelisz van Noort verhuurt aan Gillis van Staveren, wonend te Sneeck in Vrieslant, de 

bovenwoning met het bordes in zijn huis aan de noordzijde van het Haringvliet, voor een jaar 

voor 156 gulden. De verhuurder houdt het recht de was op zolder te drogen.  

ONA Rotterdam: machtiging of procuratie 05-09-1663, inv 807 acte 60/64, not.  

Adriaan Kieboom: 

Jillis van Staveren, coopman, machtigt Cornelis Maes, procureur voor de Vierschaere, om voor 

hem zijn zaken waar te nemen. 

ONA R'dam: attestatie of verklaring, 21-04-1666 inv 397 acte 298/567 not.  

Jacobus Delphius: 

Ysbrant Dicx en Johan van Gerwen, brouwers, Willem van de Mast en Gillis van Staveren, 

coorencoopers, en Cornelis de Haen, pontgaerder leggen een verklaring af op verzoek van 

Johan Hollaer, coopman.  

Zij zeggen dat zij elk de partij van ca. 50 lasten haver, liggend in het Westindisch huys op de 

eerste zolder boven het slachthuys, hebben bezichtigd. De haver is door Johan Hollaer met een 

contract van 7-12-1665 verkocht aan Johan van den Heuvel, coopman te Amsterdam, voor 25 

gulden. Zij hebben bevonden dat de haver goed leverbare coopwaar is. Hollaer moet dus aan 

het contract voldoen.  

N.B. getekend door Cornelis de Haes, Jilles van Stavoren.  

 

Hij o.tr. Sneek 11-8-1655 (gerecht) en tr. aldaar 26-8-1655, ondertrouwd aldaar 11-8-1655 voor 

de kerk (1) met SARA TAECKES, afkomstig uit Sneek. 

Hij o.tr. Sneek 10-11-1660 en tr. aldaar 29-11-1660 (zij heet hier Thuntie), ondertrouwd aldaar 

10-11-1660 (proclamatie: zij heet hier Thoentie) (2) met ANTHONIA SCHOTANUS ook 

genaamd Teuntje, Thoentie en Thuntie, geb. ca1636, overl. Rotterdam 15-1-1715, dochter 

van NICOLAUS SCHOTANUS (doctor) en TEUNTJE WULBERTS BAY. 

Bijlagen Civ. Sent. Stavoren 1700-1709 deel 5 nr. 155 d.d. 27-3-1708 nr.16 (nieuw nr.8894): 

Sjoerdtie van Staveren te Sneek 69 jaar in 1707. Anthonia Schotanus vrou van Dirck Fransen 

Quispel, koopman te Rotterdam, haar eerste man was Jelle Jans van Staveren. 

Zie ook: Quispel in NL1941 blz. 226. 

(Zij is later in ondertrouw gegaan Rotterdam 5-1-1687 (als weduwnaar en weduwe van Jilles 

van Stavoren) en tr. aldaar 21-1-1687 met DIRCK FRANSEN QUISPELL, afkomstig uit 

Rotterdam, koopman.) 

 3  MAYCKE JANS VAN STAVOREN, volgt onder III-f. 

 4  HANS JANSEN VAN STAVOREN, volgt onder III-g. 

 

 III-e  SJOERDJE JANS VAN STAVOREN, geb. ca1638 (volgens bijlage civ. sententies), wonende 

Sneek, overl. n1707, dochter van JAN JELLES VAN STAVOREN (II-b) en LIJSEBETHIE 

HILBRANTS. 

Lidm. Herv. Sneek: Sioertien Jans van Staveren, belijdenis 10-7-1656 jongedochter. van Jan Jelles. 

Idem: Sioerdtie Jans van Franeker, 11-7-1661 (dezelfde ?) 

Bijlagen Civiele Sententies (Roorda) NT14.26: 

Nr.155 d.d. 17-3-1708, fol.16: Sjoerdtie van Staveren te Sneek, 69 jaar in 1707. 

Auth. Sneek NT13.200: 428 d.d. 9-6-1655: Kind: Sioerdtie Jans van Staveren in 17e jaar. Curatoren: 

Wigerus Henrici, rentmr en Jan Melchiors Hellendoorn voor persoon en goederen. 

Idem 458, fol.29 d.d. 19-8-1656. Curatoren: Melchior Dircx Hellendoorn, grootvader vaderszijde en 

Jelle Jans van Stavoren oom moederszijde voor persoon en goederen: Kinderen; Jan Jansen 

Hellendoorn 1 1/2 jaar, Lijsbethie Jans Hellendoorn 8 dagen. 
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Idem: 563, fol. 458v d.d. 19-8-1656: Kind: Jan Jans Hellendoorn. Jan Melchiors Hellendoorn overl.. 

Mayke Jans van Staveren overl.. Curatoren: Melchior Dirckx Hellendoorn, burgemeester, na 

aflossing rekening, Jelle Jans van Staveren en Cornelis Haubois, Ged. Staten Generaal en 

burgemeester van Sneek. 

Idem: 668, pag. 87 d.d. 3-6-1667: Vader: Jan Melchior Hellendoorn overl., moeder Mayke Jans van 

Staveren overl.. Kind: Jelle Jans Hellendoorn. Melchior Hellendoorn, burgemeester, is overl.. De 

weduwe legt de rekening af. Curator is Jelle Jans van Staveren, koopman te Rotterdam, sedert 3-9-

1659. 

Idem: 709 d.d. 28-5-1669: Sioerdtje Jans van Staveren moeder, Frans Melchior Hellendoorn, vader, 

overl. burger vaandrig. 

Zij o.tr. Sneek 20-12-1656 en tr. aldaar 4-1-1657 met  FRANS MELCHIORS HELLENDOORN, 

geb. ca1632 (geschat), burger vaandrig, overl. voor 1669, zoon van MELCHIOR DIRCKX 

HELLENDOORN (burgemeester van Sneek (1656)) en N.N. 

Uit dit huwelijk: 

 1  JAN JANS HELLENDOORN, geb. febr 1655 (volgens authorisatieboek). 

Op grond van zijn vermoedelijke geboortejaar zou hij een voorkind zijn. 

 2  LIJSBETHIE JANS HELLENDOORN ook genaamd Lijsbetje Fransen Hellendoorn, geb. 

11-8-1656 (volgens authorisatieboek op 19 augustus 8 dagen oud). 

(het is niet bekend waarom in de authorisatie haar naam als Lijsbethie Jans wordt genoemd in 

plaats van Lijsbethie Frans) 

Zij o.tr. Sneek 1-12-1692 met JACOB JOANNIS BOORSMA, vroedsman van Sneek (1692). 

 3  AELTJE HELLENDOORN, ged. Sneek 21-9-1659. 

 4  ELISABETH HELLENDOORN, ged. Sneek 13-3-1661. 

 5  JOANNES HELLENDOORN, ged. Sneek 16-8-1663 (ouders Frans Hellendoorn en Sus Jans 

van Staveren). 

 6  AELTIE HELLENDOORN, ged. Sneek 3-9-1665. 

 7  MAAYKE HELLENDOORN, ged. Sneek 8-9-1667. 

 

 III-f  MAYCKE JANS VAN STAVOREN, overl. 1656 (volgens authorisatieboek), dochter van JAN 

JELLES VAN STAVOREN (II-b) en LIJSEBETHIE HILBRANTS. 

Zij o.tr. Sneek 25-2-1654 (proclamatie) en tr. aldaar 12-3-1654 met  JAN MELCHIORS 

HELLENDOORN, overl. 1656 (volgens authorisatieboek), zoon van MELCHIOR DIRCKX 

HELLENDOORN (burgemeester van Sneek (1656)) en N.N. 

Bruyloftsgedichte over de Echtverbintenisse van Jan Melchiors Hellendoorn, bruydegom met Maeyke 

Jan van Stavore, bruydt: In den Echten-staet bevestight binnen Sneek den 12 Meert 1654. Gerrit 

Sweersz. (Prov.Bibl. Kalma, bron: D. Strikwerda 10-2004). 

Uit dit huwelijk: 

 1  JAN JANS HELLENDOORN, ged. Sneek 2-5-1655. 

 2  LYSBETH HELLENDOORN, ged. Sneek 13-8-1656. 

 

 III-g  HANS JANSEN VAN STAVOREN, zoon van JAN JELLES VAN STAVOREN (II-b) en 

LIJSEBETHIE HILBRANTS. 

Hij o.tr. Sneek 3-12-1669 (voor het gerecht: consent curatoren zal Dirck Janssen d.d. zaterdag tonen) 

en tr. aldaar 8-1-1670, ondertrouwd aldaar 4-12-1669 (proclamatie) met  PYTJE WYGGERS 

MOCCAMA. 

Uit dit huwelijk: 

 1  JANCKE VAN STAVOREN, ged. Sneek 2-4-1671. 

 2  JANCKE VAN STAVOREN, ged. Sneek 19-5-1672. 

 3  LIJSBETJE VAN STAVOREN, ged. Sneek 15-10-1675. 

 

II-c  FIJTJE VAN STAVEREN ook genaamd Sijtie, (volgens testament Jan Jellisz), geboren rond 1600 

(geschat), overleden voor 1629, dochter van JELLE JANS VAN STAVEREN (I) en AN SAECKLES. 

 Fijtje was gehuwd met EVERT GERRITS MOUTMAKER, afkomstig uit Stavoren, bewindhebber 

Groenlandse Compagnie (1635), moutmaker (1630) en penningmeester moutmakerij (1636, 1637), 

zoon van GERRIT REYNERSZ ROOVRIES (koopvaardijschipper) en N.N.. (bron; J.de Vries 2010) 

 1629 Resolutieboek Stavoren, 04-03-1629:Ged. Staten van Friesland geven op 5 september 1628 

Tomas Gerrijts en zijn broer Evert Gerrits voor de stokerij die door hen en hun zonen is opgericht, 
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vrijstelling van impost op graan. Zij willen in de stokerij brandewijn maken van tarwe, rogge, gerst en 

andere granen. Ze mogen deze granen vrij invoeren en malen, maar mogen deze granen nergens 

anders voor gebruiken, dan voor het maken van brandewijn. Wanneer zij brandewijn leveren aan 

tappers e.d. moeten ze dit bij de pachter of zijn collecteuur aangeven, zodat de tappers de impost 

zullen betalen. 

 28-04-1629:De commissaris van Friesland over de verpachtingen geeft Tomas Gerrijts en zijn broer 

Evert Gerrijts "genieten vrij impost van't gemael der graenen welcke sij toten colerije te gebruijck van 

node soude hebben". (bron: Gooitsen Eenling) 

 ONA R'dam: overdracht van een vordering, 15-09-1640 inv 402 acte 291/586 not. Jacobus 

Delphius:Jeuriaen Langenberch, wonend op het huis te Hemert, transporteert op Dirck van der 

Coogen, coopman te Amsterdam, 544 gulden, die hij tegoed heeft van Evert Gerrits, coopman te 

Staveren, ter zake van een partij hop. 

 ONA Enkhuizen:ONA 18-4-1630; 924-144 Enkh. Evert Gerrits Moutmacker v. Stav. 

 ONA 10-11-1635; 910-481 Enkh. Evert Gerrits, bewindh Groenlandse Comp. van Stav. 

 ONA 30-7-1630 (1643?); 913-95 Enkh. Evert Gerrits, vader van Jarich Everts van Stav. 

 

 


