Toelichting op “de Koeijer”-stambomen
Vroeger heb ik familieleden van mijn moeder (vaak) horen beweren dat de naam “de Koeijer”
te herleiden zou zijn tot een naam van een belangrijke Hugenoten-familie. Ik heb zelfs de
brief waarin dit vermeld wordt nog in mijn bezit. Nu laat ik u meteen teleurstellen, enig
bewijs daarvoor heb ik tot op heden niet gevonden.
Wel ben ik met de stamboom van mijn moeder, “Judocus de Koeijer”, tot in Zelzaete en
Assenede geraakt, maar tot mijn spijt verder niet. Toch is het een zeer uitgebreide stamboom
geworden, waarvan de meeste leden hiervan in Zeeuws-Vlaanderen (Axel, Zaamslag,
Terneuzen, Aardenburg) woonden. De meeste “de Koeijers” uit Yerseke en omstreken,
waaronder mijn moeder, zijn daarvan afkomstig.
Met het zoeken naar deze gegevens ben ik zo rond het jaar 2003 begonnen. Ik heb daar zo
ongeveer vier jaar aan besteed. Daarna heb ik zo af en toe nog eens op het internet gekeken of
daar nog iets vermeld over de Koeijer’s werd, en soms mijn database naar aanleiding hiervan
aangepast, maar meer dan dat niet.
Tijdens die speurtocht ben ik ook andere “de Koeijer’s” tegengekomen, die ik op geen enkele
aan mijn stamboom kon relateren. Zie o.a. de stambomen “Pieter de Koeijer” en “Lucas de
Koeijer”, waarvan de leden meestal op Zuid-Beveland woonden, Borsele, Heijnkenszand, ’s
Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat ik deze twee wel
aan elkaar zou kunnen koppelen, maar tot nu toe is mij dat niet gelukt. Hoewel, ik moet
eerlijk bekennen dat ik aan deze stambomen niet zoveel aandacht besteed heb en het best zou
kunnen dat andere genealogen daar wel in geslaagd zijn. Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik
heb ooit eens gesproken met een bestuurslid van een “stichting de Koeijer” die hiermee actief
was. Dus, wie weet!
Maar goed ik heb de gegevens die ik hiervan gevonden heb toch maar op mijn website gezet.
Leest u deze gegevens wel kritisch! Ik heb niet de pretentie dat het allemaal 100% klopt. En
vindt u een fout of iets niet vermeld, graag een mailtje!
Voor de stamboom van “Judocus de Koeijer” ben ik twee keer naar het gemeentehuis in
Zelzaete geweest en heb daar een aantal heel oude D(oop)T(rouw)B(egrafenis)-boeken
doorzocht. Daarbij vond ik ook veel gegevens over “de Koeijer’s” (of “de Koeyer”,
“Decoeyere”, “de Coijere”, “de Koeyere”, ed.) waarvan ik eerst dacht dat zij aan de
stamboom van “Judocus de Koeijer” te relateren waren. Maar jammer, ook die connectie heb
ik niet gevonden. Ik had toen niet de tijd om de verder omliggende gemeenten te bezoeken. Ik
heb deze stamboom “Petrus de Koeijer” genoemd
Ik heb gehoord dat ook in Vlaanderen al deze boeken nu gecentraliseerd opgeslagen zijn (in
Beveren?), dus misschien waag ik nog wel eens een poging daartoe maar concrete plannen
heb ik op dit moment niet. Misschien iets voor u? Misschien stuit u toch nog op een Franse
Hugenoot? Hoewel deze Vlamingen lijken mij toch wel van katholieke huize.
Resten dan nog een aantal “Aantekeningen de Koeijer” die ik tijdens mijn speurtochten heb
gemaakt en ook niet aan een of andere stamboom kon relateren. Kun u er mij mee helpen,
graag!
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