
Claes Jans Huijsman (±1670‐1733), de grote puzzel in de Huisman‐stamboom 

 

H
 

et is najaar 2006, ik heb veel tijd over, want vroeg in de VUT beland bij Douwe 
Egberts. Belangstelling voor geschiedenis en de roots van de familie was er altijd al 
en de motivatie om de stamboom van de Huismannen eens uit te gaan zoeken is 

groot, zeker ook na inspirerende genealogische contacten met een collega van het bedrijf. 
Het terrein is blanco want niemand is nog met dit onderwerp bezig geweest. Gewoon maar 
beginnen dus en op zoek naar een stamboomprogramma om alle gegevens te rubriceren. 
Dat is snel klaar, Aldfaer is gratis en gebruiksvriendelijk en heeft goede referenties. 
 

 Een flitsende start 
 
Even bekend raken met het Aldfaer stamboomprogramma, een paar pakes en beppes 
invoeren, Genlias1 erbij en dan gaat het via de registers van de Burgerlijke Stand van een 
leien dakje heel snel richting 1812. Erg motiverend allemaal, een paar weken werken en 
dan al een stamboom met zoveel mensen. Natuurlijk zitten er hier en daar (flinke) gaten, 
maar toch zijn de Huismannen van twee eeuwen (1800‐2000) hiermee al goed in kaart 
gebracht. De familie woont en boert in die tijd in Zuidwest Friesland. 
 

 Dat ging wel erg snel 
 
De eerste kink in de kabel dient zich daarna al snel aan. Waar zitten de Huismannen vòòr 
1800? In Friesland geen spoor te bekennen. Een telefoontje naar Tresoar in Leeuwarden 
over een cruciale huwelijksacte, dan een gokje wagen over de Tjonger en al snel wordt 
de draad weer opgepakt in de regio Oldemarkt, Blokzijl. Gelukkig gebruikten ze toen al 
de achternaam Huisman (Huysman, Huijsman) wat het zoeken erg vereenvoudigde. 
De dubbele voornaam Albert van Albert Alberts Huisman(1780) kon al snel worden 
verklaard toen bleek dat hij naar zijn overleden vader was vernoemd. Via de Doop‐en 
Trouwboeken uit de kop van Overijssel komt stamvader Claes Jans Huijsman zo rond 
1700 dan al snel in het vizier. Hij woont in het Nederland en zijn familie laat zich zonder 
al te veel problemen in de stamboom inpassen. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat 
de doopinschrijvingen van dochter Magtelt in 1717 en ook die van zoon Albert in 1714 
een extra bezoekje aan het HCO2 in Zwolle nodig maakten om te achterhalen wat er nou 
precies staat. “Claes en Gerregjen een D(ochter): Magtelt”. Erg fraai te boek, dat wel. 

 
Afbeelding 1 Doopinschrijving van dochter Magtelt op 2-5-1717 in Blokzijl 

1  
     nd in Nederland: http://www.genlias.nl                                                         1 Registers van de Burgrlijke Sta2 Historisch Centrum Overijssel 
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Afbeelding 2 Doopinschrijving van zoon Albert op 6-9-1714 in Blokzijl 

Samenvattend valt het onderzoek over de laatste 300 jaar dus reuze mee, fors geholpen 
door achternaam Huisman natuurlijk. De stamboom groeit uit en de resultaten werken 
erg motiverend om door te gaan en om de voorouders van Claes Jans Huijsman te 
achterhalen. Zijn tweede vrouw Gerregje Theunis komt uit Raalte, dus wie weet waar zijn 
roots liggen. Maar dan begint het echte werk pas goed. Wie van puzzelen houdt leeft op. 
 

 Claes Jans Huisman, het begin van de grote puzzel 
 
Met het zoeken van de voorouders van Claes Jans Huijsman begint het echte werk pas 
goed. Claes Jans laat zijn kinderen dopen in Blokzijl, een enkele keer met de achternaam 
Huijsman, maar hiermee houdt ook alles op. De laatse keer dat de achternaam Huijsman 
in beeld komt is bij zijn tweede huwelijk met Gerritje Theunis uit Raalte op 13‐2‐ 1701 in 
Blokzijl. Daarvoor zijn er geen Huismannen meer te vinden in de doop‐ en trouwboeken 
en ook het eerste huwelijk van Claes Jans is onvindbaar, niet onlogisch zo zal later 
blijken. In de daarop volgende zoektocht zullen alle bekende genealogische hiccups de 
revue passeren, van fouten en verschrijvingen in doop‐en trouwregisters, van uitgevlekte 
en (deels) onleesbare inschrijvingen en vooral van verloren geraakte informatie door 
brand en waterschade. Het water stond nogal eens hoog en de Tachtigjarige oorlog met 
de Spanjaarden liep op zijn eind. Veel materiaal is dus verloren gegaan. 
 
De centrale vraag is waar komt Claes Jans vandaan, waar trouwt hij met zijn eerste 
vrouw Roelofje Alberts, is hij dan al Huijsman en wat heeft hij met ‘Coopje Alberts’ 
vandoen, nu er een doopinschrijving3 van hem en Coopje in Blokzijl vastligt. 
Een bezoek aan het oude kerkarchief in Blokzijl brengt ondanks de hulp van koster 
Vaartjes geen uitkomst. 
Ook het doorspitten van andere Huisman families4 en zelfs van vreemde niet‐familie om 
daarmee achter de linies te komen en de draad weer op te pakken loopt op niets uit. Zo 
is ook de familie Smit nadrukkelijk bekeken omdat Albert Gerrits Smit in Giethoorn 
tussen 1697 en 1713 zijn achternaam liet veranderen van Smit in Huisman.  
 
Zoeken in ander delen van het land (Groningen, West‐ Friesland, Z.O Overijssel) geeft 
evenmin resultaat. Er waren in die tijd nogal eens verhuizingen naar andere veenkolonies 
(Groningen, West‐Friesland, Drente) en een aantal Muggenbeeters zocht daar hun geluk. 

 tweede vrouw uit Raalte en hij kocht in zijn boerderij in 1726 Verder had Claes Jans een
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                                                             3 3‐2‐1695 Blokzijl: Claes Jans en Coopje Alberts, een zoon Jan 4 Bartelt Huijsman‐ Wanneperveen, Jacob Huisman‐ Giethoorn, Albert Huisman‐ Giethoorn, Egbert Huisman‐ Ronduijte, Hendrik Huisman‐ Wetering, Harm Huijsman‐ Steenwijkerwold 



van hooggeplaatsten uit Hoorn. Dus wie weet. Maar geen enkel aanknopingspunt, een 
dood punt. Hoe verder? Op basis van de namen van de kinderen van Claes Jans is er wel 
een eerste ingeving over zijn mogelijke ouders5 in dat gebied, maar een doopinschrijving 
van hem als kind is bij hen niet terug te  vinden. Bovendien, komt hij daar vandaan?. 
Het is duidelijk, met Internet zal het niet lukken, er is zwaarder geschut nodig. 
 

 Rechterlijke archieven en voogdijstellingen 
 
In deze fase van het onderzoek is het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle van cruciaal 
belang. Daar ligt 16 kilometer archief met historische informatie. Veel ben ik daar 
geweest en het werd soms toegestaan foto’s te maken uit stokoude originele 
documenten. Dat geeft een aparte kick, maar het resultaat mag er uiteindelijk zijn. 
Uit de oude rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, Oldemarkt en Blokzijl duikt als 
eerste de Voogdijstelling6 op uit 1701 voor de drie kinderen van Claes Jans en Roelofje 
Alberts. Deze vondst is op 21‐10‐2009 om tien minuten voor vijf en het HCO sluit om vijf 
uur, dus als de wiedeweerga een paar kopietjes maken en thuis studeren op het 300 jaar 
oude letterschrift. De regeling was een week eerder nog over het hoofd gezien, de 
microfiche was verder bijna leeg en was toch te snel terzijde gelegd, jammer. 
Na deze vondst van het eerste uur komt er meer zicht. De regeling noemt namelijk de 
wederzijdse omen als voogd en spreekt met geen woord over Coopje Albert als vrouw 
van Claes Jans bij de doopinschrijving van zoon Jan op 3‐2‐1695 in Blokzijl. 
 Nu blijkt dat er op diezelfde dag nog een moeder Coopje liet dopen in Blokzijl is er 
waarschijnlijk een verschrijving gemaakt. 
>>> Exit Coopje dus, een verschrijving in het doopboek van Blokzijl. 
Roelofje Alberts is de vrouw van zijn eerste drie kinderen en omdat Roelofjes broer 
Bastiaan voogd wordt in 1701 is haar vroegere familie7 tot circa 1600 snel te traceren in 
Giethoorn en Blokzijl. Bastiaan zoekt natuurlijk ook een stuk effectiever dan Klaas, Jan en 
Jantje en de ‘wie is wie vraag’ is met zo’n naam minder aan de orde. 
 
Minstens zo belangrijk is dat ook dat Jan Jans voogd wordt als oom, een eerste duidelijk 
bewijs dat Jan Jans Huijsman en Claes Jans Huijsman broers zijn. Het vermoeden was wel 
sterk, maar met dit bewijs is het sluitend. 
 
Terugkomend op de verschrijvingen in doopregisters kunnen we daar meteen aan 
toevoegen de doop van Roelofje Alberts op 27‐9‐1695 in Steenwijkerwold waarbij als 
haar man wordt genoemd Jan Clasen van ’t Nederland. Deze inschrijving was 
aanvankelijk erg verwarrend omdat er rond deze tijd meer Jan Clasens en Claes Jansens 

ling in de hand kan ook deze doopinschrijving in waren. Met de voogdijrege
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Steenwijkerwold als een verschrijving worden gezien, het gaat bij de doop van Roelofje 
om de vrouw van Claes Jans en niet om die van Jan Clasen. 
>>> Exit Jan Clasen dus, een verschrijving in het doopboek van Steenwijkerwold 
 
Uit de rechterlijke archieven en voogdijregisters komt veel nieuwe informatie naar 
voren. De Huismannen waren boer, dus er zijn ook veel transacties van landerijen.  
Claes Jans Huijsman is in 1725 betrokken bij een voogdijregeling van Hendrik Hendriks 
Weggen8 en in 1728 is hij voogd over de zoon van Roelof Gerrits en Aaltje Geerts9 maar 
een duidelijke familierelatie van voogd‐kind wordt nergens genoemd. Beide families 
komen overigens uit de Lamberts‐hoek. 
 
Claes Huijsman betaalt in 1732 interest aan Femmigje Luijten uit Kalenberg10, een oude 
tante van hem misschien? Er moet wel haast een familieverband zijn, lijkt mij. 
De meest markante vondst is overigens de voogdijstelling11 uit 1733 voor zijn eigen 
minderjarige kinderen Cleijs, Albert en Magtelt als hij, Claes Jans Huijsman, in januari van 
dat jaar komt te overlijden. Coop Luijtjes wordt dan als volle neef van Claes Jans 
Huijsman voogd over zijn kinderen, samen met Willem Wolters van moederszijde maar 
deze laatste is geen bloedverwant. Die neef Coop Luijtjes zal later nog veel hoofdbrekens 
kosten in het vervolg van het stamboom onderzoek. 
 
Samenvattend komt er dus veel nieuwe informatie uit de rechterlijke archieven, er zijn 
flinke stappen gemaakt, er komen weer nieuw vragen bij, maar…………… er is nog steeds 
geen huwelijksinschrijving terug te vinden van Claes Jans Huijsman en Roelofje Alberts. 
 

 De oude Trouwboeken uit de kast bij het HCO in Zwolle 
 
De rechterlijke archieven en voogdijregisters geven geen antwoord op de vraag waar 
Claes Jans vandaan komt en wanneer en waar hij met Roelofje Alberts is getrouwd. 
Daarom de stoute schoenen aangetrokken en bij het HCO in Zwolle de originele 
Trouwregisters van Steenwijkerwold uit de kelder laten halen en dan studeren op vooral 
uitgevlekte inschrijvingen. Hun eerste zoon Jan werd gedoopt in 1695, dus de focus voor 
het zoeken van het huwelijk lag op de jaren 1690‐1694. 
En dan geeft het toch een hele kick als dat huwelijk uiteindelijk wordt gevonden, een 
gevoel zoals het vinden van een broedsje bij het kievitseieren zoeken. 
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Claes Jans van Weteringe trouwt op 26‐12‐1693 in Steenwijkerwold met Roelofje 
Alberts uit Giethoorn. De achternaam Huijsman gebruikt hij dan nog niet. Hieronder 
een foto, er is helaas geen betere, maar is gelukkig is het toch duidelijk genoeg. 

 
Afbeelding 3 Huwelijk Claes Jans van de Weteringe en Roelofje Alberts 26-12-1693 Steenwijkerwold 

Met deze huwelijksinschrijving is duidelijk waar de voorouders van Claes Jans moeten 
worden gezocht en dat is in Wetering. Hij moet daar zo omstreeks 1670 geboren zijn. 
De eerste ingeving over zijn mogelijke voorouders, op basis van de namen van zijn 
kinderen, wordt ineens weer helemaal actueel omdat Jan Lamberts en Jantje Cleijs in 
dat gebied wonen in 1668 (Muggenbeet, Wetering). In een oude verkoopacte12 van 
Bodden land wordt het erf van Jan Lamberts in Muggenbeet genoemd. 
De verleiding is groot om Claes Jans Huijsman dan maar direct aan Jan Lamberts en 
Jantje Cleijs  te koppelen, maar er zijn twee dingen die dat (nog) verhinderen:  
>> er is geen doopinschrijving van Claes uit dit huwelijk bekend (broer Jan zou 
overigens wel goed zijn te plaatsen) 
>> Coop Luijtjes als volle neef van Claes Jans Huijsman past niet in het plaatje van Jan 
Lamberts en Jantje Cleijs. 
 
Daarom eerst maar eens op zoek naar Coop Luijtjes om na te gaan waar de 
gemeenschappelijke voorouders van Claes Jans Huijsman en Coop Luijtjes liggen.  
Het zoeken van een neef lijkt zo’n mooi aanknopingspunt, maar schijn bedriegt. 
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 Voogd Coop Luijtjes als volle neef van Claes Jans Huijsman (1733) 
 
In Steenwijkerwold komt Coop Luijtjes al snel in het vizier als zoon van Luijtien 
Zighers (Seijgers, Sijgers, Sighers) en Jacobje Meijnen. Hij wordt gedoopt op 20‐11‐
1681 in Steenwijkerwold. Deze Coop Luijtjes is grondig nageplozen en er is een aparte 
notitie aan hem is gewijd in mijn stamboomonderzoek. De naam Coop Luijtjes duikt 
veelvuldig op in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold en Oldemarkt als 
schrijver in het gerecht (ceurnoot), als voogd en als curator bij boedelscheiding. In 
het onderzoek is veel van hem bekend geworden zoals zijn testament13 uit 1743, de 
boedelscheiding14 van zijn ouders uit 1750 en zelfs het oude stee (Westerschultinge) 
waar zijn vader en moeder woonden in 1689, nu Basserweg 6 in Steenwijkerwold. 
Voortbordurend op het feit dat Coop Luijtjes een volle neef is van Claes Jans 
Huijsman heb ik aanvankelijk de link gezocht in de Meijnen‐hoek: Claes Jans als zoon 
van Jan Meijnen vs Coop Luijtjes als zoon van Jacobje Meijnen. 
Bij de naam Ziger had ik niet direct een warm gevoel, dit lijkt een andere familie. 
Jacobje Meijnen was bij haar huwelijk met Luijtien Zigers in 1674 afkomstig uit 
Oldelamer. Deze plaats prikkelde nogal, enerzijds omdat een nazaat van Claes Jans 
Huijsman( Klaas Willems Huisman) daar later naar toe trekt. Maar ook omdat volgens 
informatie van Lute Bouwer, een kenner van de historie van de kop van Overijssel, de 
eerst boeren in Scheerwolde/Wetering zich af hebben laten zakken uit het 
grensgebied met Friesland toen het Steenwijkerdiep in 1632 gereed kwam. 
 
En toch bekroop me tijdens het onderzoek meer en meer het gevoel dat het moeilijk 
wordt om deze Coop Luijtjes alle volle neef van Claes Jans Huijsman te zien. Met de 
Meijnens in Oldelamer kom ik niet verder. Wel wordt er in 1711 land overgedragen in 
Wetering van de weduwe van Jan Meijnen15, maar er is totaal geen zicht op hoe de 
broers Jan Jans Huijsman en Claes Jans Huijsman in de Meijnen‐ familie zouden 
kunnen passen. Ook zou Claes Jans met zijn negen zonen toch zeker een zoon Meine 
moeten hebben gehad als hij uit deze hoek kwam. 
Ook het punt dat Coop Luijtjes, waarschijnlijk via de Meijnens, nogal katholiek gezind 
was past totaal niet in de Huisman‐familie. Dit ging bij Coop en zijn broer Arent 
Luijtjes zelfs zover dat zij in 1725 van Roomse zieltjeswinnerij werden beschuldigd in 
Steenwijkerwold16. De gereformeerden klaagden erover in de kerkenraad. 
    2                                                           13
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Conform de oude zegswijze beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald denk ik 
dan ook deze route te moeten verlaten. Deze roomse Coop Luijtjes kan het niet zijn. 
 
Zijn er misschien dan meer personen die Coop Luijtjes heten in deze tijd? 
Jazeker, er is nog een Coop Luijtjes en die is afkomstig uit Steggerda net over de 
grens in Friesland. Deze man trouwt in 1711 in Wolvega en laat zijn twee zonen daar 
hervormd dopen. Van hem is verder weinig bekend, mogelijk overlijdt hij in 1763 in 
Oldemarkt of hij is daar begraven. Uit de stemcohieren van Steggerda en omgeving 
van 1698 en 1728 komt niet direct een geschikte vader naar voren waaraan deze 
Coop Luijtjes als volle neef van Claes Jans Huijsman gekoppeld kan worden. Rond 
1700 komt daar alleen een Luijtjen Folkerts en een Luijtjen Andries voor, deze laatste 
met twee broers en een zus. Bij Luijtjen Andries zou nog een belletje kunnen gaan 
rinkelen als voor ‘Andries’ ‘Lamberts’ wordt gelezen. Jan Lamberts laat zijn dochter 
Aaltje op 26‐7 1673 in Blokzijl namelijk ook dopen als Jan Anderis. 
Luijtjen Andries uit de stemcohieren 1698 van Steggerda zou in deze benadering dan 
de zoon moeten zijn van Lambert Jans en Aaltje Luijten die op 20‐4‐1651 in Blokzijl 
wordt gedoopt. Maar dit lijkt toch wel erg ver gezocht, en trouwens de namen van de 
broers en zus( Lense, Carste en Annigje) van de Luijtjen Andries uit de stemcohieren 
komen niet overeen met de andere kinderen van Lambert Jans en Aaltje Luijten. 
Er rest niets anders dan de Coop Luijtjes uit Steggerda als volle neef van Claes Jans 
Huijsman af te schrijven, evenzo dat is gedaan met Coop Luijtjes uit Steenwijkerwold.  
 
 

 Terug naar de eerste ingeving:  het ouderpaar Jan Lamberts en Jantje Cleijs 
 
Rechterlijke archieven liegen niet en er zal linksom dan wel rechtsom een persoon Coop 
Luijtjes moeten worden gevonden die als volle neef van Claes Jans Huijsman in het 
plaatje past. En toch draai ik de zaak nu om. Heb ik me de afgelopen twee jaar zonder 
resultaat gericht op Coop Luijtjes uit Steenwijkerwold en van hem uitgaande de 
voorouders van Claes Jans Huijsman in de Meijnen hoek gezocht, nu ga ik toch weer 
terug naar de allereerste ingeving over zijn ouders, namelijk Jan Lamberts en Jantje 
Cleijs. Er pleit namelijk meer voor dan tegen dit ouderpaar. Vanaf nu (2012) wordt dat 
dus de nieuwe werkhypothese en het verdere stamboomonderzoek zal er op gericht zijn 
alsnog een ‘passende’ Coop Luijtjes te vinden in de regio Scheerwolde/Wetering.  
 
Claes Jans Huijsman als zoon van Jan Lamberts en Jantje Cleijs. Wat pleit er vóór deze 
benadering: 
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 Allereerst de namen van de kinderen van Claes Jans Huijsman en zijn twee 
echtgenotes Roelofje Alberts en Gerrigje Theunis. De namen Jan, Albert, Gerrit, 
Theunis, Lambert, Cleijs en Magtelt zijn op basis van de vernoemregels 
gemakkelijk te plaatsen. 
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 De naam Jantje als de naam van de moeder van Claes Jans Huijsman. Het 
vermoeden was altijd al zeer sterk dat dit een Jantje moest zijn omdat de 
kinderen van Claes Jans (Theunis, Gerrit, Albert) deze naam later gebruiken, maar 
vooral omdat Jan Jans Huijsman, de broer van Claes Jan Huijsman deze naam ook 
als eerste gebruikt voor zijn oudste dochter. 

 De voogdijregelingen in de Lamberts hoek waarbij Claes Jans Huijsman is 
betrokken. Zo is hij voogd over de kinderen van Hendrik Hendriks Weggen, zoon 
van Hendrik Lamberts en over de zoon van Roelof Gerrits en Aaltje Geerts, 
dochter van Geert Lamberts; in deze benadering dus een neef en nicht van hem. 

 De voogdijregeling waarbij Jan Claesen Huijsman, de zoon van Claes Jans 
Huijsman, in 1735 is betrokken17. Hij is daar voogd over de kinderen van Volken 
Jans Kock, een halve neef van hem omdat Jantje Cleijs later hertrouwt met Jan 
Volkens en een zoon Volken Jans laat dopen op 20‐6‐1686 in Blokzijl. 
Waarschijnlijk gaat het hier om Volken Jans Kock. 

 De plaats waar Jan Lamberts en Jantje Cleijs in 1668 wonen. In een verkoopacte 
uit dat jaar wordt zijn huis in Muggebeete in Scheerwolde genoemd, terwijl uit de 
huwelijksacte van Claes Jans uit 1693 duidelijk wordt dat hij afkomstig is van 
Weteringe. Dat past heel goed dus en daar komt nog bij dat Cleijs, de zoon van 
Claes Jans Huijsman, daar rond 1740 ook nog heeft gewoond. Wellicht was het 
oude stee in Wetering/Muggenbeet en is men daarna naar ‘t Nederland gegaan. 

 De geldlening van Claes Jans Huijsman bij Femmigje Luijten uit Kalenberg (364 
Car.glds ) waarover hij in 1732 interest aan haar betaalt18. Femmigje Luijten als 
dochter van Luijt Jansen en Fockje Beenen zou een nicht kunnen zijn van Jan 
Lamberts als zoon van Lambert Jans( ten Boom) en Aaltje Luijten. Lammert ten 
Boom laat op 7‐4‐1645 in Blokzijl eveneens een dochter Femmigje dopen. Ik geef 
toe, het is misschien wat ver gezocht maar het zou heel goed kunnen. 

 
En wat zou er nog tegen de benadering kunnen pleiten dat Claes Jans een zoon is van 
Jan Lamberts en Jantje Cleijs? En zijn deze bezwaren eventueel te pareren? 

 Er is geen doopinschrijving van een zoon Claes van het echtpaar Jan Lamberts 
en Jantje Cleijs bekend, terwijl hun andere kinderen allemaal gedoopt zijn in 
Blokzijl. Hierbij zijn een paar kanttekeningen te maken. Tussen het eerste 
(1668) en tweede kind (1673) van Jan Lamberts en Jantje Cleijs zit een periode 
van vijf jaar. Zo rond 1671 zou hier nog best een kind tussen kunnen zitten, is 
dit de onbekende die op 24‐10‐1671 in Blokzijl wordt gedoopt? Of is Claes 
misschien gedoopt in de periode tussen 5‐8‐1672 en 9‐10‐1672 als er een 
‘gat’ in het Doopboek van Blokzijl voorkomt? Het jaar 1672 staat in de 
Nederlandse geschiedenis te boek als het Rampjaar, dus er zal wel eens iets 

. Ook in Steenwijkerwold is er rond deze tijd een gat van bijna mis zijn gegaan                                                             17 Voogd over de drie kinderen van Volken Jans Kock en Aagje Gerrits: Voogdijregister 2646 Oldemarkt 18 Voogdijrekening 12‐11‐1732 over de kinderen van Beerent Jans Bult: Voogdijregister 2946 Oldemarkt 
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vier jaar en in het Doopboek en In Giethoorn is zelfs alles verloren tussen 
1669 en 1687. Niet alle doopinschrijvingen zijn dus terug te vinden. 
Terugkomend op de naam Claes, dit zou heel goed een verbastering kunnen 
zijn van ‘Claeijs’, vernoemd naar de vader van Jantje Cleijs (Cleijs Coops). 
Jan Lamberts en Jantje Cleijs laten op 1‐9‐1678 in Blokzijl nog een zoon Jan 
dopen. Dit moet welhaast Jan Jans Huijsman zijn, de broer van Claes Jans 
Huijsman. Nog een stap verder lijkt hun op 24‐10‐1675 gedoopte dochter 
Geesje  de latere vrouw van Hendrik Hendriks uit Giethoorn waaruit  de tak 
van Hendrik Huisman in Wetering ontspruit. Neemt Geesje de achternaam 
Huisman misschien mee in haar huwelijk en is dit de verklaring voor het 
aanvankelijk voorzichtige gebruik van de achternaam Huisman bij de nazaten 
van Hendrik Hendriks? Een aanstekelijke gedachte………. 

 Er is (nog) geen passende Coop Luijtjes gevonden die als volle neef van Claes 
Jans Huijsman in 1733 voogd wordt over zijn dan drie minderjarige kinderen. 
Zoals al eerder opgemerkt blijft dit een knellend punt waarvoor een oplossing 
gevonden moet worden. 
In theorie zou Coop Luijtjes een zoon kunnen zijn van Luijt Lamberts, die op 
20‐4‐1651 in Blokzijl wordt gedoopt als zoon van Lambert Jans en Aaltje 
Luijten. Hij zou daarmee een volle neef zijn van Claes Jans Huijsman (want Jan 
Lamberts en Luijt Lamberts zijn broers) en de puzzel zou hiermee zijn 
opgelost. Maar helaas, helaas, van deze Luijt Lamberts uit 1651 is geen spoor 
van leven teruggevonden. Geen huwelijk, geen doopinschrijvingen van 
kinderen, geen transacties en voogdijregelingen. Helemaal niets, het wordt 
dus spannend of dit de missing link is in het stamboomonderzoek. 
Er zit niets anders op om weer terug te gaan naar het HCO in Zwolle om 
nogmaals te proberen de volle neef Coop Luijtjes als ultieme bewijs te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
A. Huisman, Joure 2‐2‐2012. 


