
Inleiding stambomen 

 

In het begin van mijn genealogen-hobby, zo’n 15 jaar geleden, ben ik begonnen met het 

zoeken naar mijn voorouders van mijn vader (Smallegange) en van mijn moeder (de Koeijer). 

Met de Smallegange’s was ik vrij snel klaar, toen mij bleek dat Paul Harthoorn hierover al een 

boekje gepubliceerd had: “het nieuwe geslachtsboek Smallegange”, gebaseerd op de gegevens 

die de heer J.J Polderman in het verre verleden al eens verzameld had. Ik heb er alleen 

gegevens aan toegevoegd.  

Aan de Koeijer’s heb ik meerdere jaren besteed, dat o.a. resulteerde in het schrijven van het 

boekje: “Wel en wee op Welgelegen in Krabbendijke”. Maar toen die “namen-ziekte” 

enigszins geluwd was, ben ik mij meer gaan richten op het transcriberen van schepenacten 

van Goes, van Waarde en op het publiceren daarvan op mijn website, en heb ik mij verder niet 

veel meer met die stamboom-gegevens bemoeid. 

 

Tot ik Christine Smalligan uit Londen, zij is een afstammeling van de geëmigreerde 

Smallegange’s in Michigan (USA), ontmoette en tot ik in 2015 bij toeval in contact kwam 

met Smallegange’s in ’t Harde en Harskamp. Zij begonnen mij zoveel vragen te stellen over 

allerlei Smallegange-zaken, dat mijn interesse toch weer gewekt werd en ik besloot voor even 

(een jaar?) te stoppen met die schepenakten uit Waarde en Goes en eerst mijn database met de 

gegevens van deze stambomen te gaan updaten. 

 

Toen ik met Paul Harthoorn (zie o.a. “Doel Website”) over het opnieuw publiceren van de 

“Smallegange”-stambomen sprak, uitte hij de wens dit te doen in een mooi, dik boek. En in 

eerste instantie was ik dit wel met hem eens. Maar na iets langer daarover nagedacht te 

hebben, ben ik toch maar overgegaan op publicatie op de website.  

 

Om de volgende redenen: 

• als ik wel eens zo’n “stamboom”-boek in kijk, is het eerste wat ik doe, de namen-

index bekijken of er iets van mijn gading in te vinden is (in mijn geval een 

Smallegange of een de Koeijer). Zo niet leg ik het boek weg, zo wel dan kijk ik alleen 

bij de namen die voor mij belangrijk zijn. Slechts zelden lees ik verder in zo’n boek. 

En bij rondvraag merkte ik dat ik daarmee niet de enige ben. In feite zijn de meeste 

genealogieën niets meer dan een verzameling feiten, en zeker geen leesboeken; 

• ik steeds meer tot conclusie gekomen ben dat er nog veel “open gaten” in de 

Smallegange-stambomen zitten en er nog veel speurwerk in zal gaan zitten, met de 

hopelijk daarbij behorende wijzigingen. En daar is een boek minder geschikt voor; 

• wij toch ook allemaal mee moeten gaan met de ontwikkelingen van internet, digitaal 

lezen, enz. 

 

1. Technische opzet website 

 

Maar een website is een heel ander medium dan een boek! Vandaar dat ik iedere stamboom 

gesplitst heb in de volgende onderdelen: 

• een inleiding, dat is een zo’n kort (lukt niet altijd, mijn excuses) mogelijke toelichting 

op specifieke zaken van de betreffende stamboom; 

• een figuur (een zogenaamde geneagram) van de meest in het oog springende personen 

in de betreffende stamboom.  

NB. Dus niet alle in een stamboom voorkomende personen worden genoemd! Zou 

ik dit wel doen, dan zou zo’n geneagram veel lang en te breed worden, om op 



een beeldscherm te bekijken! Bij sommige stambomen heb ik dit geneagram 

helemaal weggelaten vanwege de omvang. 

• een “geschreven” stamboom (ik noem die voor het gemak “stamboek-lijst”) van alle 

personen, maar dan met zo min mogelijke gegevens (alleen geboortedatum en -plaats, 

relatie, overlijden en de kinderen). Andere gegevens die in mijn database voorkomen 

bij de betreffende personen heb ik in de volgende categorieën gesplitst: 

• bronnen met de betreffende transcripties; 

• transacties (bijv. aan- en verkopen van huizen) die een persoon in de 

stad Goes (1500 -1700) verricht heeft; 

• opmerkingen over functies, trouwgegevens ed. Hierin kan men bij 

diverse personen soms ook nog verwijzingen naar bronnen en/of 

transacties vinden.   

 

In de stamboek-lijst kan de lezer door het met de muis aanklikken van letters (“blauw 

maken”) in de marge bij de betreffende persoon deze categorieën (T(ransacties)   O(pmerkingen)   

B(ronnen)) opvragen. 

 

Vooral bij de categorie B kan de hoeveelheid tekst nog aanzienlijk zijn.  

 

De link naar de hierboven beschreven “inleiding” en “geneagram” vindt u bovenaan in de 

stamboom-lijst. 

 

1.1 Laptop 

 

In de meer uitgebreide stamboomlijsten heb ik “bladwijzers” aangebracht. Aan alle personen 

in een stamboomlijst wordt een “romeins”-nummer toegekend. Wanneer zo’n “romeins”-

nummer gekleurd en onderstreept is, kunt u hierop klikken. De cursor springt dan naar de 

pagina waar de betreffende persoon te vinden is. Als u denkt dat er helemaal niet gesprongen 

wordt, betekent dat dat de betreffende persoon te vinden is op de pagina waar u al was. Zo 

kunt u veel sneller door de stamboom navigeren. 

 

Ik ben ervan uitgegaan dat de lezer bekend is voor het zoeken in documenten te werken met 

“control_F” functie. Wanneer u in een document bent, kunt u door het tegelijkertijd indrukken 

van de control-functietoets en de letter “F’, het “woord of argument” invoeren dat u zoekt.  

 

 

1.2 Ipad of Iphone (Apple iOS) 

 

De bladwijzers werken zoals in het vorige hoofdstukje wordt aangegeven. 

 

Als u een .pdf-document wilt doornemen en iets wilt opzoeken, kunt u klikken op de bovenste 

regel van het scherm, naast de naam van de website “chielsmallegange.nl”, op het icoontje 

rechts daarvan (het rechthoekje met het pijltje naar boven) klikken, dan krijgt u een schermpje 

op het scherm waar u o.a. kunt kiezen voor “Zoek op pagina”, klikt u daarop dan krijgt u het 

toetsenbord met daar bovenin een vergrootglas en ruimte om uw zoekargument in te voeren 

en twee pijltjes om door de eventuele gevonden zoekresultaten te scrollen. 

 

1.3 Tablet Android 

 

 

http://www.chielsmallegange.nl/stamb_small_goes/tr_web/tr_jan_adr_blancx.pdf
http://www.chielsmallegange.nl/stamb_small_goes/opm_web/opm_jan_adr_blancx.pdf
http://www.chielsmallegange.nl/stamb_small_goes/br_web/br_jan_adr_blancx.pdf
http://www.chielsmallegange.nl/stamb_small_goes/br_web/br_jan_adr_blancx.pdf


2. Welke stambomen komen er op deze website? 

 

Ik hoop in de toekomst zowel van de Smallegange’s en de Koeijer’s diverse stambomen te 

publiceren. Zoals u op het vervolgscherm ziet, ben ik begonnen met de Smallegange 

stamboom-Goes maar de andere zullen in dit najaar volgen. En begin 2016 hoop ik te 

beginnen met de stambomen van de Koeijer’s. Althans, dat is mijn planning! 

 

Bij elke groep van stambomen zal ik ook twee documenten (“Aantekeningen Smallegange”, 

Aantekeningen de Koeijer”) publiceren met de personen die die naam wel droegen maar die 

ik (nog) niet in een stamboom kon plaatsen. Als u mij daarbij kan helpen, graag! 

 

3. Bronnen 

 

Als u mocht denken dat ik alle bronnen, die u kunt vinden, zelf getranscribeerd dan hebt u het 

mis! Ik heb rijkelijk geput uit de vele Word-documenten die Paul Harthoorn in de loop van 

zijn genealogen-tijd (en dat is heel lang!) verzameld heeft, zelf gemaakt of verkregen van 

diverse instanties of personen zoals “Blasijntje Danckaerts”, “Genealogisch Centrum 

Zeeland”, NGV, de heer D. Martens (gegevens Kloetinge), mevr. Jansen-van der Waals (voor 

de Weeskamer-gegevens), mevr D. de Koning (Waarde-Valckenisse). Bovendien ben ik 

Frank de Klerk veel dank verschuldigd dat hij voor mij de toestemming van het Archief in 

Goes verkregen heeft om de kadastrale gegevens van de stad Goes van de heer Abelmann in 

zijn geheel te kopiëren. 

 

Waddinxveen, juni 2015 

M.P. Smallegange 

 

 

Vlak voor kerst 2015 heb ik de tweede (hoofd-)stamboom “Lucas Adriaens Smallegange” 

toegevoegd. Zoals een opmerkzaam lezer meteen zal opvallen, geheel in afwijking van de 

planning zoals ik die in hoofdstukje 2 (zie hierboven) noemde. De reden hiervoor is dat ik 

door privéomstandigheden maar enkele uren per week aan mijn hobby kan besteden, de rest 

van mijn tijd vul ik op dit moment in als mantelzorger. Dus het publiceren van de andere 

stambomen zal veel langer gaan duren dan oorspronkelijk bedoeld. 

 

Waddinxveen, december 2015 

 

 

In de maanden maart en april 2016 heb ik de stamboom “Cornelis Adriaens Smallegange”, 

mijn aantekeningen van de Smallegange’s die ik (nog) niet kwijt kon in een of andere 

stamboom en een spreidingskaartje van waar Smallegange’s in Nederland wonen,  

toegevoegd. Daarna begin ik aan de stambomen “de Koeijer”. 

 

Waddinxveen, mei 2016 

 

In de maand juni de stambomen “de Koeijer” op de website gezet. 

 

Waddinxveen, juni 2016 

 

Enige aanpassingen in Judocus de Koeijer stamboom en in stamboom Cornelis Adriaens 

Smallegange aangebracht. 



 

Waddinxveen, augustus 2017 

 

Enige aanpassingen in Judocus de Koeijer stamboom (wijzigingen aangebracht door Remco 

de Koeijer, Hulst) aangebracht. 

 

Waddinxveen, juni 2018 

 

Enige aanpassingen in stamboom Cornelis Adriaens Smallegange aangebracht. 

 

Waddinxveen, oktober 2020 

 

Foto van het riviertje Smallegange bij de Inleiding van de stamboom Smallegange Goes 

toegevoegd en enige aanpassingen in de tekst 

 

Waddinxveen, augustus 2021 

 

 

    


