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De stamboom van Pieter Schuit

In De Rijp woonde Pieter Bastiaansz.
In een in het frans opgestelde akte van 26-12-1811 staat beschreven dat hij de naam SCHUIT
als familienaam aanneemt en de voornaam Pieter.
Hij verklaart ook dat er geen kinderen zijn en dat hij niet kan schrijven.
Deze genealogie van 1 persoon heeft de code DR gekregen, van De Rijp, de plaats waar hij 
woonde.

Waarom hij de familienaam Schuit heeft gekozen zal wel een eeuwig raadsel blijven.

Pieter Schuit 
Hij  is geboren op 23-10-1744 in De Rijp, volgens het Registre Civique (Lijst van weerbare 
mannen opgemaakt in 1811). Zijn geboorte is niet geregistreerd in het doopboek van De 
Rijp, Graft en West-Grafdijk.
Volgens zijn overlijdensakte is hij een zoon van  Bastiaan NN en Maartje Tijs.

Op 07-10-1725 wordt Bastiaan Abrahams in Graft gereformeerd gedoopt, zoon van Abraham
Pieters en Neeltje Jans. Dit zou de mogelijke voorvader kunnen zijn. Helaas is er verder niets 
over deze personen te vinden.

1



DR                                  

Pieter is overleden op 04-02-1815 in De Rijp, 70 jaar oud. In zijn overlijdens akte is zijn 
leeftijd 71 jaar 

Pieter trouwde voor het gerecht, 19 jaar oud, op 31-03-1764 in De Rijp met de ca. 19 jaar 
oude

Maartje van den Burg
Geboren omstreeks 1745 en is gedoopt op 08-04-1787 in De Rijp.
Dochter van Cornelis van den Burg. 
Maartje is in de kerk begraven, in het graf nr. 344, op 20-09-1799 in De Rijp, ongeveer 54 
jaar oud.
Ook wordt Pieter en hun dochter Grietje in dat graf begraven. 
Rijk waren ze niet want de imposten (belastingen) op het trouwen kon men niet betalen.

Kinderen van Pieter en Maartje:
1. Dochter
Aangifte van overlijden 30-04-1768 De Rijp. 
Imposten nihil.
2. Kind
Aangifte van overlijden 14-07-1770 De Rijp. 
Imposten nihil.
3. Guurtje (Grietje) 
Geboren op 23-02-1771 in De Rijp daar gedoopt als  Guurtje, op 13-04-1797 in De Rijp. 
Ze is begraven als Grietje op 20-11-1809 in De Rijp. 38 jaar oud

Dit is een uitgave van de Stichting Schu-y-i-ij-t.
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