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EEN STAMREEKS OPSCHOOR 
 
J.B. Opschoor*     
 
Den Haag, 27 december 2005 
 
 
    Verantwoording: dit is een samenvoeging van:  

Opschoor J.B. “Een Stamreeks Opschoor”, OV 58e jrg (2003) no. 
554: 328-339, en  Opschoor J.B. “Een Stamreeks Opschoor (2): 
correcties en aanvullingen”, OV 60e jrg (2005) no. 570:210-214..  

  
 
 
 
In het decembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ jaargang 2003 werd door mij een 
verkenning voorgelegd van een stamreeks Opschoor1. De voorgelegde reeks besloeg, 
inclusief enkele veronderstellingen, 16 generaties. In de 11e generatie terug figureert 
Jan Cornelisz op ’t Schoor (ook Opschoor/Verschoor; hierna: Opschoor; ca 1580 - 
<1636; nr 1024 in de kwartierstaat van Gerardus Opschoor). Deze was getrouwd met 
Neeltgen Cornelis en boerde in de polder De Zijde bij Ouderkerk aan de IJssel. Op 
grond van een publicatie uit 1960 in Ons Voorgeslacht2 hield ik Neeltgen voor de 
dochter van Cornelis Jan Daemisz. Van verschillende zijden (de heren J. de Jager en 
H.M. Kuypers) ben ik er vervolgens op gewezen dat Neeltgen Cornelis geen dochter 
was van Cornelis Jan Daemisz, maar van Cornelis Willemsz (oorspronkelijk uit 
Lekkerkerk) en diens (eerste) vrouw Barber Jacobsdr3. Beide commentatoren stelden 
mij hierop betrekking hebbend materiaal en verwijzingen beschikbaar dat/die ik 
hieronder in dank gebruik4.  
   
Eind 1999 overleed te Zwijndrecht Gerardus Opschoor, de vader van schrijver dezes, 
geboren te Rotterdam (Kralingen) in 1919. Over zijn voorgeslacht is een aantal 
gegevens bijeengebracht, wat ons in elk geval tot ca 1550 terugvoert, en, voor wat 
betreft degenen onder hen die als “opt Schoor/Opschoor” zijn aangeduid, tot ca 1600.  
Geografisch voert dat ons vanuit Kralingen in elk geval de Krimpener Waard in, maar 
wellicht ook tot in de Alblasserwaard. De gegevens zijn ongetwijfeld nog niet 
compleet. Nadere informatie betreffende de Opschoors zal o.a. beschikbaar worden 
gesteld via de website www.opschoor.com. 
 
De naam Opschoor gaat terug op het zelfstandig naamwoord schoor. Dat heeft in het 
(middel-) Nederlands verschillende betekenissen. De in dit verband meest plausibele 
(zie de tekst voor een onderbouwing daarvan) is die van: steil aflopende rivieroever. 
Van oudsher is een schoorkant van een rivier een stuk van de oever waar een 
krachtige waterstroom de wal raakt en er dus geen (of nauwelijks) land meer is tussen 
de oever en het water; een schoordijk  is een dijk waarvoor dit alles geldt. De naam 
(c.q. vormen ervan als scoor, scoir) komen voor in documenten uit de 14e eeuw 
(Middelnederlands Woordenboek).  Op dit woord gebaseerde namen zijn tamelijk 
talrijk (er waren en zijn nogal wat schoren). Het zou veel te ver gaan om te 
veronderstellen dat allen die deze naam (namen) voerden, aan elkaar verwant zouden 
zijn. Naar hieronder zal blijken, is het schoor waarnaar de “opt Schoor/Opschoors” 
zijn genoemd, aanwijsbaar: het betreft een klein stuk dijk ten zuidwesten van de 
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dorpskern van Ouderkerk; de eerste Opschoors hadden daar hun land en hun 
boerderij. 
 
 
Stamreeks Opschoor (versie 2.0) 
 
Kwartier- Naam: 
nr: 
1  Gerardus Opschoor (1919 - 1999) 
2  Johannes Baptist Opschoor (1883-1940) 
4  Johan Jacob Opschoor (1850 - 1907) 
8  Abraham Opschoor (1815 - 1883) 
16  Leendert Opschoor (1782 - 1820) 
32  Gerrit Opschoor (geb 1744, d 1746 - 1814) 
64  Leendert Gerritsz Opschoor (1718 - 1770) 
128  Gerrit Hendriksz Opschoor/op 't Schoor (tr 1715, ov < 1729) 
256  Heijndrick Cornelisz op 't Schoor/Verschoor (ca 1644 - 1707) 
512  Cornelis Jansz op 't Schoor/op Schoor (ca 1618 - 1684) 
1024  Jan Cornelisz (op ’t Schoor) (ca 1580-<1636) 
2048  Cornelis Jan Daemisz (ov tussen 1632 en 1635) 
4096  Jan Daemisz (een Jan Daemisz vermeld 1553, 1557 en 1561) 
 
 
Van Gerard (nr. 1) tot Gerrit (nr. 128): de "Kralingse generaties" 
 
Voor een eerste overzicht beginnen we met de kwartierstaat van Gerardus Opschoor, 
voor wat betreft de eerste vier generaties.  
 
Gerardus (nr. 1) wordt op 24 december 1919 te Rotterdam (Kralingen) geboren; pas 
later (op 1927/8) zal hij worden gedoopt in de Gereformeerde Gemeente te 
Rotterdam. Na het bombardement van Rotterdam in de meidagen van 1940, zal het 
bedrijf waaraan hij verbonden was (de Matrassen- en Kusseninterieurfabriek Corona) 
weer worden opgebouwd te Zwijndrecht; in 1942, na zijn huwelijk (6 mei, te 
Rotterdam met Anna Kerpel), zal hij zich daar ook vestigen. Later (in 1948) wordt dat 
bedrijf omgevormd tot de NV Pullman Matrassenfabriek, waarvan Gerardus van 1959 
tot 1978 directeur zal zijn, en daarna commissaris. In de vroege jaren '50 gaat 
Gerardus met zijn gezin over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht, 
waarin hij functies vervult als diaken en in de Commissie van Beheer.   
 
Op 5 december 1978 wordt bij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Vanaf 1960 zal hij tot en met 1985 bestuurslid (penningmeester en voorzitter) zijn van 
het Diaconessenhuis, later het ziekenhuis Refaja, te Dordrecht, waarvoor hij het 
Gouden Kruis van Verdienste uitgereikt heeft gekregen. Hij vervulde diverse andere 
bestuurlijke functies in het zakelijke en maatschappelijke veld.    
Kinderen uit zijn huwelijk met Annie Kerpel (ov. 24 januari 1991) zijn:  Johannes 
Baptist (geb. 22 mei 1944 – de auteur van deze stamreeks), Jan (geb. 4 december 
1946, Anna Maria Elisabeth (geb. 9 maart 1951), Elisabeth Johanna (geb. 1 october 
1955). 
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Tabel 1: Kwartierstaat Gerardus Opschoor (Nr. 1) 

(4 generaties) 
 

1 
Gerardus Opschoor  

1919-1999 
2                                               3 

Johannes Baptist Opschoor      x     Elizabeth Stoppelenburg 
1883-1940                                       1886-1958 

4                                5 
Johan Jacob Opschoor   x    Anna Maria Elizabeth 
                                                     Kouwenberg                                                                                                                                       

1850-1907                       1850-1925 

6                                7 
Jan Stoppelenburg      x       Elizabeth Kool 

1857-1913                       1862-1921 

8 
Abra(ha)m Opschoor 

1815- 1883 
 

x 
 

9 
Henrietta Meeder 

1814-1871 
 
 

10 
Johannes Baptist 

Kouwenberg 
1825- 1891 

x 
 

11 
Anna Maria Elizabeth 

Kooring 
1812- 1888 

 

12 
Goris Stoppelenburg  

1822- 1898 
 

x 
 

13 
Geertruij  
van der 
Linden 

1823-1869 

14 
Leendert Kool 

1823-1862 
 

x 
 

15 
Elizabeth Visser 

1825-1900 
 
 

Bronnen: Trouwboekjes 1 en 2/3; BS en DTB,GARotterdam; RA 's-Gravenhage. 
 
 
Gerardus' vader was Johannes Baptist Opschoor (nr. 2; vernoemd naar zijn grootvader 
Kouwenberg, nr. 10). Ook hij is te Kralingen geboren (op 11 februari 1883). Hij is 
gedoopt in de Nederlands Hervormde Gemeente van Kralingen maar is later 
overgegaan naar de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Hij was gehuwd met 
Elizabeth Stoppelenburg (geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 15 oktober 1886) en 
wel op 6 januari 1909, te Rotterdam (zij zal overlijden op 13 maart 1958, te 
Rotterdam). Hij overlijdt op 2 februari 1940, eveneens te Rotterdam. Tijdens zijn 
leven was hij constructiebankwerker, verbonden aan het bedrijf Allan & Co. Hij 
overleed aan TBC. Kinderen uit het huwelijk van Johannes Baptist en Elizabeth 
waren: Johan Jacob (geb. Rotterdam 13 maart 1909, ov. Rotterdam 8 december 1978), 
Jan (geb. Rotterdam 9 december 1910, ov. Rotterdam 5 juli 1983), Abraham (geb. 
Rotterdam 18 maart 1913 ov. Rotterdam 6 april 1982), Bertus (geb. Rotterdam 31 
december 1914 ov. Rotterdam 12 februari 2002), Hendrikus (geb. Rotterdam 6 juli 
1917 ov. Rotterdam  7 mei 1988), Gerardus (geb. Rotterdam 24 december 1919 ov. 
Zwijndrecht 22 december 1999), Marinus (geb. Rotterdam 12 december 1921 ov. 
Rotterdam 6 juli 1998), Huig (geb. Rotterdam 18 december 1923 ov. Rotterdam 26 
mei 1924), Elizabeth (geb. Rotterdam 17 mei 1925), Anna Maria Elizabeth  (geb. 
Rotterdam 7 augustus 1927 ov. Rotterdam  11 augustus 1927), Anna Maria Elizabeth 
(geb. Rotterdam 7 oktober 1928). 
 
De vader van Johannes Baptist was Johan Jacob Opschoor (nr. 4, vernoemd naar zijn 
grootvader Meeder, nr. 18, afkomstig uit Duitsland). Hij werd op 13 september 1850 
geboren te Rotterdam (Kralingen) waar hij op 7 augustus 1872 huwde met Anna 
Maria Elizabeth Kouwenberg (geb. 10 sept 1850; RK; ov. Kralingen  27 december 
1925). Johan Jacob overleed te Rotterdam op 23 april 1907. Tijdens zijn leven was hij 
glasblazer in de fabriek van J.F. Hoffmann en Zoonen aan de Honingerdijk in 
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Kralingen.  Kinderen uit zijn huwelijk met Anna Maria Elizabeth Kouwenberg waren: 
Abram (1873, 1876), Anna Maria Elizabeth (1874), Henriette (1877), Johannes 
Baptist (1883), Johanna Jacoba (1885), Johan Jacob (1891)  en Cornelia (1894). 
 
Diens vader was Abra(ha)m Opschoor (nr. 8, bij burgerlijke stand en doop aangeduid 
als Abraham, vernoemd naar zijn overgrootvader van moederszijde Abraham 
Buijteweg, nr. 68), geboren te Rotterdam (Kralingen) op 21 juli 1815. Op 26 
november 1836 zal hij huwen met Henrietta Meeder (geb. 18 november 1814; 
Luthers; ov. Rotterdam 22 augustus 1871). Hij overleed op 7 april 1883 (aang. 9 april 
te Kralingen). Tijdens zijn leven was hij sjouwer en arbeider in een zaagmolen te 
Kralingen (evenals zijn broer Dirk) aan de buitenzijde van de Honingerdijk.  Tot 
driemaal toe kregen zij een zoon Johan Jacob (1840, 1843, 1850); andere kinderen 
van hen waren: een jong gestorven glasblazer Abram (1847-1872), en een dochter 
Henrietta (geb. 1845 en 1846). Henrietta's ouders waren: Johann Jacob Meerder 
(1772-1847, waarschijnlijk geb. Hameln, Hannover; ov. Zwijndrecht) en Elisabeth 
Mulder (geb. Kralingen 1777, ov. aldaar 1842).  
 
Ook Abram's vader Leendert (nr. 16, vernoemd naar zijn grootvader Leendert Gerritsz 
Opschoor) werd te Kralingen geboren (15 sept. 1782 NH daar gedoopt). Hij huwde op 
14 september 1806 te Kralingen met Cornelia Buijteweg (ged. 25 november 1781 te 
Kralingen). Leendert overleed te Kralingen op 20 september 1820; zijn vrouw op 17 
februari 1866. Hij was "aardwerker" en speelde mogelijk een rol bij de aanleg van het 
nieuwe Kralingen. Kinderen van Leendert en Cornelia waren: Dirk (ged. 19 november 
1809), Abram (nr. 8, zie hierboven), Izaac (ged. 21 april 1818) en Gerrit (ged. 20 juni 
1808). Van Leendert en Cornelia is voorts nog bekend dat zij volgens hun testament 
van 18 maart 1808 beiden "beneden fl. 1000 gegoet" waren. Leenderts vader was 
Gerrit Opschoor (nr. 32), de persoon met wie de volgende paragraaf (en tabel 2) 
begint. Van Leendert Opschoor (nr. 16) is, naast Abraham (nr.8) ook een zoon Dirk 
bekend (ook met een meisje Meeder getrouwd), met nazaten Opschoor in o.a. 
Schiedam. 
 
 
 
Van Gerrit (nr. 32) tot  Jan Cornelisz (nr. 1024): Ouderkerkse voorvaders Opschoor 
 
Gerrit Opschoor (nr. 32; vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Hendricksz op 't 
Schoor) is geboren te Ouderkerk aan de IJssel (ged. 10 september 1746). Gerrit is 
weliswaar gedoopt in Ouderkerk (1746) maar waarschijnlijk in 1744 geboren te 
Streefkerk, en is overleden te Rotterdam, 12-4-1814. In 1770 zal hij daar het 
overlijden van zijn vader Leendert aangeven. Op 16 april 1780 zal hij te Lekkerkerk – 
waar”onder” hij dan woont - huwen met Grietje Teunis. Uit het huwelijk met Grietje 
zijn  geboren: Leendert (1782) en Jannetje (1786). Beide kinderen zijn gedoopt te 
Kralingen. Ook zijn daar van Gerrit (en Grietje, naar ik aanneem) twee naamloze 
kinderen begraven, in 1784 en 1788. Grietje zelf is te Kralingen begraven op 22 maart 
1796 en wordt dan aangeduid als Grietje Verhoog (ze is ook wel als Maria Hoog 
geregistreerd). Als zij hun testament maken in 1780 zijn zij onder f 2000 gegoed 
(Nationaal Archief ONA Streefkerk inv nr 7579, 5-11-1780).  
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Tabel 2: Voorgeslacht Gerrit Opschoor  (nr. 32)  
 

32                                              
Gerrit Opschoor 

64                                               
Leendert Gerritsz     

Opschoor 
1718-1770                  

128             129 
Gerrit Hendriksz      Neeltje Leenderts 

Opschoor                    Luyt 
? - < 1732                     ?->1734 

256 
Heijndrick Cornelis 

Op ’t  Schoor 
1644?-1707 

x 
257 

Machteld Back 
~1650 – 1706 

258 
Leendert Dircksz 

Luyt 
? – 1710 

x 
259 

Jorisje Jacobs 
? - <1732 

        Bronnen: DTB Ouderkerk, div. artikelen OV, De Keijzer 1998.  
 
 
Deze Gerrit is de Opschoor geweest die uit Ouderkerk naar Kralingen is verhuisd; 
waarschijnlijk in 1781-2 (in 1781 doet hij te Lekkerkerk aangifte van een 
doodgeboren kind). Of er een verband is of niet, is onbekend, maar dit was tijdens de 
derde epidemie van runderpest in Holland. Zijn beroep is niet bekend gebleven. Zijn 
eigen overlijden is noch te Kralingen noch in de Krimpenerwaard geregistreerd. 
  
Gerrits vader Leendert Gerritsz Opschoor (nr. 64, vernoemd naar zijn grootvader 
Leendert Luyt) werd te Ouderkerk geboren (ged. 20 maart 1718). Hij trouwt twee 
maal: de eerste keer met Dyna Stam (16 augustus 1744, Ouderkerk); later met Anna 
Krijgsman (op 3 juni 1770, eveneens te Ouderkerk). Hij overleed op 16 september 
1770, te Ouderkerk. Van hem en Dyna is een zoon Gerrit bekend. Leendert woonde in 
Ouderkerk, Bergambacht, Stolwijk en Streefkerk (de laatste plaats is wellicht de plek 
waar zijn voorouders vandaan kwamen, zie hieronder). In 1749 bestond het gezin uit 
3-41/2 “hoofden”, en stond het aan het hoofd van 7 koeien, 2 vaarzen, 1 vaars in het 
hoorngeld, 1 knol, 1-1.5 hond bezaaid land.  
 
Leenderts vader is weer een Gerrit geweest. Diens doop is niet gevonden in de 
Krimpenerwaard. Wel is zijn huwelijk geregistreerd: Gerrit Hendriksz op 't Schoor 
trouwt op 29 december 1715 te Ouderkerk met Neeltje Leenderts Luyt (doop en 
overlijden van haar zijn mij onbekend). De Luyten-lijn laten wij hier verder 
onbesproken, maar die gaat ver terug (zie De Keijzer 1998 en  Aantekeningen Lans 
2003).  
 
Van Neeltje Luyt en hemzelf geeft hij het overlijden aan van twee kinderen in 
Ouderkerk: 23 september 1716 (een Hendrik) en 3 februari 1724. Daarnaast zijn 
geboortes bekend van: Leendert (1718), Hendrik (ged. 28 maart 1723) en Gerrit (ged. 
23 juni 1726). Naar zich laat aanzien is van dezen Leendert de enige die door de 
kinderperiode heenkomt.  Zijn eigen overlijden is niet in Ouderkerk aangetroffen; het 
moet in of voor 1732 hebben plaatsgevonden (zie OV1980:288, waar Neeltje als 
weduwe wordt aangeduid). Blijkens hun testamenten ( 1716 en 1725) zijn Gerrit en 
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Neeltje “… kloek en gezond van lighaam, hun verstand en zinnen magtig”. Ze 
tekenen zelf. De eerste keer zijn beiden niet boven F1000 gequotiseerd, de tweede 
keer niet boven f 4000.  
 
Deze Gerrit is zeker de nr. 128 in de hier besproken stamreeks, op grond van het 
volgende. We weten (zie Weeskamerboek Ouderkerk dd. 31 januari 1734) dat na het 
overlijden van Gerrit diens vrouw Neeltje in psychische problemen komt, waardoor 
haar zwager (aangeduid als Gerrits broer) Arij Hendriksz in beeld (of liever: in de 
annalen) komt. Arij was ook doopgetuige bij Gerrit’s zoon Gerrit in 1726. Het 
voorgeslacht van Arij is weer bekend.  
  
Gerrit huurt op 1mei 1721 een huis (OV 1980:136/137) in Ouderkerk. In 1732 laten 
de kinderen van Hendrik Cornelisz Opschoor een huis waarin Hendrik Cornelisz en 
Neeltje woonden aan Arij Hendriksz, en later op diens weduwe (archieven in bibl. 
Ons Voorgeslacht). Op de lijst van doopgetuigen bij diverse kinderen van Gerrit 
staan: Cornelis Hendricksz op ‘t Schoor en Neeltje Hendricks op ‘t Schoor. Dat zijn 
een broer en een (niet in de doopboeken gevonden) zus.  
 
Gerrit’s vader is Heijnderick Cornelisz op 't Schoor (ook: Verschoor) in Ouderkerk. 
Heijnderick is in 1672 (het Rampjaar) een van de 109 weerbare mannen in de polder 
De Zijde onder Ouderkerk (OV1979:308), evenals zijn vader Cornelis Jansz op ‘t 
Schoor (de vader-zoon-relatie wordt in die lijst als zodanig genoemd). Hij moet dan 
minstens 18 jaar zijn en zal dus in of voor 1654 zijn geboren. Hij was getrouwd met 
Machteld Ariens Back. Van hen kennen we de volgende kinderen: Arij (1677-1747), 
Cornelis (ged. 1680, Capelle aan de IJssel), Willem (ged. 1686) en Johannes (1686-
1727). Bij de eerste twee genoemde kinderen was Cornelis Jansz Verschoor (sic) de 
grootvader. Heijndrick was ook de vader van Gerrit, en een dochter Neeltje. Cornelis 
Hendricksz is de stamvader van vele generaties Opschoor die in en bij Ouderkerk aan 
de IJssel zijn blijven wonen5; zij zouden daar boeren, watermolenaars en slagers 
voortbrengen – het laatste beroep nog tot kort voor het einde van de 20e eeuw. 
Heijnderick Cornelisz overleed te Ouderkerk op 2 april 1707. 
 
In 1733 bezitten zijn kinderen land in ‘t Geerweer (nr. 106) in De Zijde. Dat wordt 
gevoegd bij hun bezit in weer 107. Dit weer is vernoemd naar Adriaan Cornelis  Back 
de Oude (de schoonvader van Hendrick Czn) die rond 1620 werd geboren.  
 
De vader van Heijndrick was Cornelis Jansz op 't Schoor (ook: op Schoor en 
Verschoor), nr. 512. Volgens de Aantekeningen-Lans werd zijn zoon Cornelis (nr. 
512) ook wel “den Oude” genoemd Hij is geboren in of vlak voor 1619 en woonde, 
evenals zijn zoon, in 1672 in de polder De Zijde onder Ouderkerk. Hij was daar een 
van de 109 weerbare mannen. Hij was getuige bij de doop van twee van zijn 
kleinkinderen. In 1673-84 komt hij voor bij de verpondingen van een huis te 
Ouderkerk en heeft hij 10 M 8 H land in De Zijde. We weten ook dat hij overlijdt op 
24 maart 1684 en wordt begraven in een "heel graf". De identiteit van zijn vrouw is 
tot op heden onbekend. 
 
 
Teneinde het verdere verloop goed te kunnen volgen, geef ik in tabel 3 hieronder de 
gecorrigeerde kwartieren van Cornelis Jansz Opschoor (nr 512) voor de hem 
voorafgaande drie generaties.    
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Tabel 3: Kwartieren Cornelis Jansz op ’t Schoor  
 

512 
Cornelis Jansz op ’t Schoor , ca 1618-1684                       
1024                                                    1025 

Jan Cornelisz (Opschoor) , ca 1580 - <1636         tr < 1608                            Neeltgen Cornelisdr 
2048 

Cornelis Jan Daemisz, ov  tussen 1632 en 1635 
tr 1e ca 1575 

2049 
NN (Ariaentgen?) 

 
tr 2e  >1593 

Ariaentgen Jacobsdr, wed Adriaen Crijnen; 
dochter van nrs 4102/3 (kinderloos ov <1631)  

2050  
Cornelis Willemsz,  ov tussen 1627 en 1632 

tr 1e ca 1570 
2051 

Barber Jacobsdr  ov  < 1598 
 

tr 2e ca 1600 
Ariaentgen Snoeijendr 

(diverse kinderen) 
4096 

Jan Damen 
vermeld 1553, 1557, 

1561 

4098 
 
 

4100 
 

4102 
Jacob Jorisz 
ov < 1582 

tr 
4103 

NN Pietersdr 
(Crijsman?) 

Bronnen:  m.n. mededelingen Kuypers en De Jager; zie ook tekst. 
 
Jan Cornelis (opt Schoor/Opschoor) (nr 1024), de eerste die met die naam werd 
aangeduid in aktes zijn nalatenschap betreffende (RA OUY 21, 23-2-1638; RA 
Lekkerkerk 14, 2-7-1640; RA OUY 22, 3-9-1649),  had (o.a.) land in weer 127, aan 
een stuk schoordijk in de polder De Zijde (zie Kadasterkaart 18326), dat als “het 
schoor” bekend stond (mededeling Gemeente Ouderkerk aan de IJssel). Het gaat om 
het land dat zijn vader in 1598 had verkregen (zie hierna). Het is aannemelijk dat hier 
de oorsprong ligt van de naam Opschoor. Jan Cornelisz (Opschoor) was gehuwd met 
Neeltgen Cornelisdr (nr 1025). Zij was de dochter van Barber Jacobsdr en Cornelis 
Willemsz (Weeskamer OUY 1a, 8-4-1598 en 15-3-1602 vermelden Neeltgen als 
zodanig; zie ook RA OUY 18, 1-6-1608, waar zij wordt vermeld als gehuwd met Jan 
Cornelisz te Ouderkerk en waar beiden behoren tot de erfgenamen van Barbara 
Jacobs). Jan en Neeltgen hadden naast de hier aan de orde zijnde zoon Cornelis (“de 
oude”) een zoon Cornelis (“de jonge”; vroeg overleden) en dochters Barber (hier niet 
verder behandeld) en Ariaentgen (zie hierna voor haar en haar man). 
 
In een akte de scheiding betreffende van de boedel van Jan Cornelisz en Neeltgen 
Cornelisdr (RA OUY 22, 3-9-1649) tussen hun kinderen erft een der kinderen, 
Ariaentgen Jansdr, o.a. rentebrieven afkomstig van "haer grootvader" Cornelis Jan 
Damen. Weliswaar laat dit gegeven op zich ook de mogelijkheid toe dat het hier om 
de vader van Neeltgen zou zijn gegaan, maar hieronder wordt duidelijk dat Cornelis 
Jansz Damen de grootvader van vaderszijde was. 
 
 
Voorouders van de opt Schoor/Opschoors 
 
Cornelis Jan Daemisz (nr 2048) was tweemaal gehuwd. Uit Cornelis’ eerste huwelijk 
(met een onbekende vrouw, die wellicht uit Ottoland afkomstig is –zie hieronder) zijn 
Jan Cornelisz en diens zuster Neeltgen Cornelisdr geboren. Laatstgenoemde was 
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gehuwd met Adriaen Hendricxz te Ottoland; het echtpaar bleef kinderloos (zie RA 
OUY 20, 28-9-1636). Cornelis Jan Daemisz hertrouwde met Ariaentgen Jacobs (RA 
OUY 20, 6-6-1631 en RA Ottoland 15, 1-9-1631; zij is dan overleden). De vader-
zoon-relatie van Cornelis Jan Daemisz en Jan Cornelis (Opschoor) valt af te leiden uit 
een aantal akten. Cornelis Jansz uit Ouderkerk, expliciet genoemd als vader van Jan 
Cornelisz uit Ouderkerk, is met Adriaen Hendricxsz (Cornelis’ schoonzoon) 
betrokken bij een transactie in Ottoland (RA Ottoland 15, 31-5-1624). Eerder was 
Cornelis Jan Daemsz uit Ouderkerk betrokken bij een transport van een deel van een 
obligatie in hetzelfde Ottoland (RA Ottoland 15, 19-10-1613). En Jan Cornelisz is 
later een van de “vrienden en erfgenamen” van Arijaantgen Jacobsdr (RA OUY 20, 6-
6-1631). Terzijde: we zagen Jan Cornelisz Opschoor en zijn vrouw Neeltjgen eerder 
al erven van Barbara Jacobsdr (de moeder van Neeltgen); die Barbara Jacobs en 
Arijaentgen waren beiden dochters van Jacob Jorisz (nr 4102, zie hieronder) – hetgeen 
voor wat betreft Arijaentgen expliciet blijkt uit RA OUY 17, 19-9-1583.  
  
Cornelis Jan Daemisz (nr 2048) komt, aldus genoemd, voor als koper van land in De 
Zijde in 1598 (in RA OUY 18, 12-8-1598); hij woont dan weliswaar in Ouderkerk 
maar vermeld wordt dat hij afkomstig is uit Alblasserdam. Zijn tweede vrouw 
Ariaentgen Jacobs was de weduwe van Adriaen Crijnen (zie RA OUY 17 19-9-1583). 
Adriaen Crijnen  trof ik nog aan als belender in 1593 (RA OUY 18, 25-2-1593) en is 
in/voor 1596 overleden (RA OUY 18, 24-4-1596). Het tweede huwelijk van Cornelis 
Jan Daemisz (dat dus in elk geval van na 1593 stamt) bleef kinderloos. In 1604 heeft 
hij een schuld op zijn land die in 1624 (naar ik aanneem: door hem zelf) is afgelost 
(RA OUY 18, 14-1-1604 en een latere aantekening daarbij). Cornelis Jan Daemisz en 
zijn tweede vrouw Ariaentge Jacobs zijn beiden overleden voor 1635 (blijkens RA 
OUY 20, 27-4-1635). Cornelis Jan Damen was nog betrokken bij een koop in 1632 – 
zie RA OUY 21, 23-2-1632).  
 
Cornelis’ vader Jan Daemisz (nr 4096) is vermoedelijk de Jan Damen die land en een 
huis had in Alblasserdam in 1553, 1557 en 1561 en taxateur was in Alblasserdam in 
1557 (blijkens de kohieren van de 10e penning in de genoemde jaren7). In dezelfde 
bron komen gelijktijdig een Beatris Damen voor; Jan pacht land van haar. Ook is er in 
die periode een Cornelis Daemsz. Er is een Jan Daemen-weer bekend, bij Kinderdijk 
en Nieuw-Lekkerland, in een inventarisatie gedateerd 15788. 
 
Betreffende nrs 4102/4103 uit tabel 1verwijs ik naar De Keijzer9 die vermeldt  
dat een dochter NN van Pieter Jansz met Jacob Jorisz trouwt; haar broer Huych 
Pietersz is de eerste die zich Crijsman zal noemen. Blijkens die 10e penning heeft 
Jacob Jorisz in 1561 land en een huis in Ouderkerk (NA, SvH inv nr. 1392); hij is 
tussen 1580 en 1582 overleden (zie RA OUY 15, 30-9-1580 resp. 27-2-1582). 
  
 
Opschoor-Verschoor: is er een verwantschap? 
 
In de 17e eeuw zijn er naast op ’t Schoors/Opschoors ook Verschoors in Ouderkerk. 
Sommige van de Opschoors worden ook wel met de naam Verschoor aangeduid. Dit 
betreft met name de kwartiernummers 256 (zie RA OUY 26, 4-5-1699 waar 
Heijndrick Cornelisz op ’t Schoor heet maar als Verschoor tekent) en 512 (zie o.a. 
ONA Gouda inv. nr. 244, 27-10-1667; 246, 8-3-1669). De vraag is of hier sprake is 
van takken van een en hetzelfde geslacht. Die vraag werd in mijn verkenning van een 
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voorlopig (negatief) antwoord voorzien. Dat blijft zo; wel blijkt er via het huwelijk 
van Heijndrick Cornelisz Opschoor (nr 256) en Machteldje Back een relatie tussen de 
Opschoors en Verschoors (zie hierna). 
 
In de tweede helft van de 16e eeuw waren er in Ouderkerk en omgeving drie broers: 
Matthijs, Sijmon en Jan Adriaensz. Van Matthijs meende ik nazaten te hebben 
gevonden maar hij moet kinderloos zijn gestorven (RA OUY 19, 28-7-1624 geeft een 
collaterale successie, dus een waarbij geen directe erfgenamen zijn). Zie ook RA 
OUY 22, 23-8-1647, betreffende een verkoop van Jacob Pietersz Verschoor - zie 
hieronder - aan zijn oom Adriaen Symonsz betreffend van land gegrondkaveld in de 
woning van diens voormalige oudoom Mathijs Adriaensz). Uit Simon Adriaensz zijn 
de Verschoors te Ouderkerk aan de IJssel voortgekomen.Van nazaten van Jan 
Adriaensz was mij eerder niets bekend. Hij en zijn vrouw Machteld Theunisdr hebben 
twee dochters gehad waaronder Ariaentgen Jansdr die met Cornelis Ariaensz Back 
trouwde  en later, als weduwe, met Dirck Pietersz Jongen Boer (zie het testament van 
Machteltgen, ONA Gouda inv nr. 178 fol. 503, 10-6-1638). Uit deze Cornelis Back en 
Ariaentgen Jansdr kwam (o.a.) Arie Cornelisz Back de Oude voort, die weer een 
dochter Machteltje Ariens Back zou krijgen; deze huwt ca 1675 Hendrik Cornelisz 
Opschoor (nr 256).  
 
Opschoors van na 1675 hebben dus via Machteldje Ariens Back ook voorouders 
waaruit de Verschoors zijn voortgekomen.  
 
 
Verdere gegevens 
 
In zijn testament (ONA Gouda inv. nr. 180, 8-1-1635) benoemt Jan Cornelisz (nr 
1024) tot voogden (“stiefouders”) van zijn kinderen: zijn “swager” Cornelis Cornelisz 
(in feite een halfbroer van zijn vrouw Neeltgen Cornelis: een zoon van Cornelis 
Willemsz en diens tweede vrouw Ariaentgen Snoeijendr, zie tabel 1) en zijn “neeff” 
Willem Adriaensz. In de verkenning opperde ik dat de laatste dan een zoon zou 
kunnen zijn geweest van een eventuele broer Adriaen van Jans vader Cornelis (die ik 
daar nog in Streefkerk meende te kunnen localiseren). Wat wij nu weten omtrent die 
vader Cornelis (Jan Daemisz), duidt echter niet op zo’n broer Adriaen. Over Willem 
Adriaensz weten wij het volgende. In 1618 had onze Jan Cornelisz met zijn zwager 
Adriaen Hendricxs aan een Willem Adriaensz land te Ottoland verkocht (RA Ottoland 
15, 24-6-1618). Er is een Willem Adriaensz die blijkens RA OUY 20, 11-3-1637 in 
Ottoland woont en met Adriaen Hendricxz (de echtgenoot van Jan Cornelisz’s zuster 
Neeltge) uit Ottoland land verkoopt aan de kinderen van Jan Cornelisz in de polder 
De Zijde. De handtekening van deze Willem blijkt identiek te zijn aan die onder (o.a.) 
de akte RA OUY 20, 27-4-1635 waar hij tekent als voogd van de kinderen van Jan 
Cornelisz wanneer die land kopen van andere erfgenamen (waaronder wederom 
Adrijaen Hendricxz en Neeltgen Cornelis) van Cornelis Jans en Ariaentgen Jacobs. 
Dit alles doet vermoeden dat de eerste vrouw van Cornelis Jan Daemisz wellicht uit 
Ottoland afkomstig was – en de schakel vormt tussen hun zoon Jan Cornelisz en diens 
neef Willem Adriaensz.  
 
Een probleem in de verkenning was een Jan Hendricksz op ’t Schoor en diens relatie 
tot andere Opschoors/Verschoors10. In de regesten trof ik hem niet aan. Wel is daaruit 
een Jan Hendricxz te Lekkerkerk bekend die met Ariaentgen Jansdr, een dochter van 
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Jan Cornelisz Opschoor en Neeltgen Cornelis, getrouwd was. Van Ariaentgen Jans 
vond ik dat een kind “opt Schoor” is overleden in 164211. Ik vermoed  dat Jan 
Hendricxz met zijn vrouw’s achternaam vermeld is in genoemde 
erfpachtverantwoording, inzake land dat door haar (en hem) na de dood van Jan 
Cornelisz (in 1635) werd gebruikt.. Ariaentgen Jansdr is voor oktober 1651 overleden 
(OUY 23, 2-10-1651).  
 
Met de hierboven gegeven nadere duidingen van zowel Willem Adriaensz als Jan 
Hendricxz “Opschoor” zijn ook de niet direct aan de stamlijn gekoppelde hypothesen 
over verwantschappen tussen vroege Opschoors en Verschoors als gepresenteerd in 
tabel 4 van de verkenning achterhaald. Deze tabel is hiermee vervallen. 
     
 
Afkortingen 
< en > in of voor, resp. in of na 
GA Gemeente Archief 
NA Nationaal Archief, Den Haag 
NotA Notarieel Archief 
ONA Oud Notarieel Archief 
OUY Ouderkerk aan de IJssel 
RA Rechterlijk Archief 
SvH Staten van Holland 
 
 
 
 
* Rockanjelaan 35, 2554 BP 's-Gravenhage; opschoor@zonnet.nl.  
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