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 1  Inleiding
De herkomst en betekenis van de familienaam de Goede houdt mij al bezig vanaf het moment dat ik op 
de lagere school bij de geschiedenisles kennis nam van Philips de Goede. 

In zijn portret meende ik toch wel overeenkomsten met mijn familie te herkennen :=)).

De allereerste dag dat ik het archief in Haarlem bezocht – ergens in 1971 – kwam ik erachter dat het 
allemaal anders was. Mijn achternaam “de Goede” was de Hollandse versie van het Limburgse 
“Goeden”. Geen afstamming van Philips de Goede dus. Maar wel genoeg “stof” om in de archieven 
verder te zoeken.

In de jaren daarna heb ik veel gegevens verzameld waardoor ik wat voorzichtige 
conclusies kan trekken. Voor zover dit mogelijk is want het duiden van achternamen van voor de 
invoering van de Burgerlijke Stand blijft glad ijs.  
Pas bij bij de invoering van de Burgerlijke Stand (1811 in grootste deel van Nederland, 1796 in 
Limburg) is de achternaam vastgezet. 
Voor die tijd kon de naam afhankelijk van plaats, omstandigheden en dialekt variëren. 

In 1947 heeft Mr.Arian de Goede al veel onderzoeken gedaan naar de familie de Goede. 
In dit document heb ik mijn bevindingen aan de zijne toegevoegd.

Ik hoop dat toekomstige genealogische onderzoekers hier hun voordeel mee kunnen doen.
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 2  Geografische verspreiding 
Zeer globaal (en zeker niet kompleet!) kunnen in de 17-e en 18e-eeuw voor wat betreft Nederland, 
Duitsland (Rhijnland), Luxemburg en Belgie de volgende familie worden onderscheiden: 

 West-,  Midden- en Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) en West-
Vlaanderen: de Goede

 West- en Midden Nederland en Noord Brabant: de Goeij

 Limburg (westoever van de Maas), Gelre, de Kempen en Vlaams-Brabant: 
Goijen, Geuijen.  Hier ontbreekt de d-klank van Goeden 

 Midden-Limburg (omgeving Roermond): 
Goeden en Goden, misschien ook verwant met Goedemans  (inkorting van de naam)

 Limburg (oostoever van de Maas), Rhijnland en Westfalen:  
Goeden, Guden (Gude), Goedden, Goden

 Omgeving Luik en Wallonie: Godin, Le Bon 

 Leuven: Degoede

 Mechelen: Goedens mogelijk verwant aan Goedens, Gudens en Goedemans in Antwerpen

 Luxemburg: Goeden, Geden, Goden

 Zuidwest Duitsland: Guth

 Joodse tak De Goede
Enkelen hebben WOII overleefd. Deels in Israel deels in Nederland. 

Maar hierbij komen nog de talloze varianten zoals bv:
Guthen, Gudden, Gueden, Godden, Gödden, Geijen, Goeijen, Geun, Guijen, Gheuen, Goens, 
Godemans, Goedemans, Goerde(n), Görde(n), Güttges, Jüttges, Gütsches  enz, enz 

  In de volgende hoofdstukken ga ik hier dieper op in. 
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 3  Onderzoek door Mr. Arian de Goede – 1947

 3.1  Betekenis van de naam de Goede 

Over de betekenis van de naam de Goede (en varianten) is in 1947 door Mr.Arian de Goede in het blad 
“De Goede Ting”1  een aantal interessante artikelen geschreven.

Een paar van zijn conclusies wil ik hier overnemen:

De naam De Goede kan ontstaan zijn
1. als bijnaam op grond van een karaktereigenschap of voorbeeld van goed bestuur 

 (denk bv aan Graaf Willem de Goede van Holland)
2. vanwege de rijkdom van een familie (de “gegoede” die stukken land – goederen – bezaten)
3. als afleiding van de voornaam Gode (in combinatie met de uitgang – en). 

 3.2  De rol van “e”, “ij”, ö, eu en ou in de naam

Mr. Arian de Goede gaat in zijn artikelen in op de rol van “e”, “ij” en “ou” in de naam.
Zo vermeld hij dat in de Zuidelijke Nederlanden waar het Frans oorspronkelijk een kanselarijtaal
was de oe kon overgaan op ou. De Goey kan dan bv worden de Gouy (en – toevoeging WdG –
Herman Goeden kan aldus ook Herman Gouden worden genoemd.2 ).
Ook diende de letter e of y in de middeleeuwen soms als verlenging van de voorgaande klinker.
De oo kan dan oe of oy worden.

1

De Goede Ting (Ting is West-Fries voor Tijding) was het huisorgaan van de familievereniging Maegskip de Goede welke 
vereniging tot doel had “de geestelijke en materiële belangen van het geslacht (in Westfries: Mageskip”) de Goede te 
bevorderen”. Het blad kwam uit van 1947 t/m 1951. De vier jaargangen worden bewaard in het Rijksarchief NH – Archief 
De Goede. Een kopie is in mijn bezit.

2 Schepenbank Heel nr. 10 16 juni 1702
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 4  Aanvullingen op conclusies Mr. Arian de Goede

 4.1  Eigen onderzoek

Vanuit mijn eigen onderzoek wil ik hier wat aanvullingen geven op de overigens juiste conclusies van 
Mr. Arian de Goede

 4.2 Afleiding van de voornaam Gode

De naam de Goede of Goeden zou  kunnen worden geïnterpreteerd als “zoon van Gode(fridus)”. Een 
aardig voorbeeld van deze laatste trof ik aan in Deurne waar in de 15e eeuw de naam Goedelof ontstond
uit de voornaam Godert (Goijart) en oa de volgende varianten voorkwamen: Goedelof, Goeloffsoen, 
Goedert, Goedelof, Godert Goedelof, Goedert, Goedelofs soen, Goijart, Godelofs en dan was er ook nog
een nog een Goijart Godelofs. (Reinerus dictus Haengrefi, filius Godefridi dicti Godelofs).

 4.3  Vernoeming naar een boerderij, huis of plaats

Een mogelijkheid voor het verkrijgen van de achternaam Goede is de vernoeming naar een
boerderij, huis of plaats van herkomst. 

Godenhof
Dit zou het geval kunnen zijn in Glandorf-Averfehrden in Munsterland waar ooit – “sicherem 
vernehmen nach” 

3
  – een boerderij was met de naam Godenhof.

Deze boerderij was naamgevend  voor de familie die er woonde. Diegene die de hoeve
overnam (Anerbe) kreeg de achternaam van de hoeve. Dit gebruik was in Munsterland maar ook in 
Oost-Nederland tamelijk algemeen 4. 

Goeden Hoeff   –  Goeden – Görden - Goerd -    Güttges, Jüttges, Gütsches
Zo is er ook in Hinsbeck (Kreis Viersen, deelstaat Noordrijn-Westfalen ter hoogte van Noord Limburg 
sprake van Ida op Goeden Hoeff, geboren 1621 als dochter van Dreiss Op Goeden Hoeff en Mercken 5.
Dit duidt op een boerderij Goeden Hoeff.   Navraag bij dhr Ralf Hendrix, kenner van Hinsbeck, leert 
echter dat het hier gaat om Görden-Hof en de familie Görden die al sinds mensenheugenis in Hinsbeck 
woont. En hier stuiten we dus op de associatie Goeden-Görden. Daar kom ik nog op terug.
Aardig om te vermelden is nog in dit verband dat volgens mededeling van Dietmar Schmitz van de 
Heimatverein Erkelenz  de naam Goeden “wahrscheinlich stammt aus der Familie "Goerden". Einer 
Ableitung des Vornamens "Goerd"!” In zijn eigen familie trof je overigens aan: “den Familiennamen 
Güttges, Jüttges, Gütsches wie sie auf meiner Homepage "Familienforschung Schmitz" 6 sehen können”
aldus Herr Schmitz..

Godenhaus – der Gude – Guode – Gute en Jude
In Sinzig (deelstaat Rheinland-Pfalz in Duitsland) bestaat nog steeds het “Godenhaus” een
voormalige Adelshof met o.a. een oliemolen. Het “Godenhaus” dateert al uit de 13e-eeuw en is
oorspronkelijk  gebouwd door Ridder Heinrich, bijgenaamd “der Gude” (ook Guode en Gute)

3  Auf Godes Spuren, Josef Gode, 1980, blz 51
4  Ir. J.W.Niermans, Mededelingen Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, 1979 nr12
5  https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8J3-BLY
6 http://d-schmitz.homepage.t-online.de/ 
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maar waar de naam van het Hof in de loop van de eeuwen wisselde van Judenhaus (G wordt
uitgesproken als J), Gudenhaus, weer Judenhaus(acker), Guodenhaus naar Godenhaus.
Oorspronkelijk dus een vernoeming naar karaktereigenschap maar later zouden bewoners van dit
Hof best wel eens deze naam aangenomen zouden kunnen hebben.

Godendorf bij Trier en  Goyden in Oost Pruissen
Vernoeming naar plaats van afkomst is een andere mogelijkheid. Denk bv aan iemand die afkomstig
was uit het gehucht Godendorf bij Trier of het dorpje Goyden in Oost Pruissen (Kreiss Mohrungen,
tegenwoordig Pools gebied).
Toevallig of niet: In de omgeving van Godendorf komt de naam Goeden veel voor.
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 4.4  Dialect 

Als ik mij beperk tot de gebieden waar de oorsprong van mijn familie Goeden gezocht moet worden heb
ik met de volgende dialectische problemen te maken:

 4.4.1  Umlaut

In Duitsland en het Nederlands-Duitse grensgebied moet rekening worden gehouden met de Umlaut
op de “o“ en de “u” in de rol van onze “oe”.

De ä, ö en ü worden vaak geschreven als ae, oe en ue  zodat de naam Goede daar meestal wordt 
uitgesproken als GEUDE. (met de G als zachte K en de “eu-klank”

Göden en Guden (of Gueden) is verwant aan Goeden.
Anderzijds kan Geuijen ed weer verwant zijn aan Goyen. 
Denk aan de uitspraak van de “eu” in het Duitse Heute en Leute: De “eu”wordt uitgesproken als “oy”

Uit: Wikipedia 7  
Umlaut  (Duits: um = om, anders en Laut = klank)
De umlaut of het umlaut(s)teken is een diakritisch teken  dat in de Duitse  spelling wordt gebruikt om 
het product van het gelijknamige taalkundige verschijnsel umlaut aan te geven, waarbij onder bepaalde 
voorwaarden een a- in een e-, een o- in een eu- en een oe- in een u-klank verandert. De bijbehorende 
letters met een umlautsteken, ä, ö en ü, worden eveneens umlauten genoemd. Als de juiste diakritische 
tekens niet voorhanden zijn (onder andere bij bepaalde soorten typemachines), wordt de umlaut in het 
Duits aangegeven door na de klinker een etoe te voegen: ä wordt ae, ö wordt oe, en ü wordt ue. Zo kan 
bijvoorbeeld de familienaam van de oud-bondskanselier Gerhard Schröder ook als Schroeder 
geschreven worden. 

Ä,  = E
ö    = Geschreven OE, uitgesproken als Nederlandse EU
ü    = UE
OE = U?

                                                                                                                                
De ontwikkeling van de umlaut, geïllustreerd aan de hand van het woord schön. De schrijfwijze gaat 
van schoen  naar schon  met een kleine e boven de o, tot uiteindelijk  schön met twee kleine haaltjes 
of puntjes boven de o.

De umlaut is een verre van regelmatig proces: het is niet te voorspellen welke vormen binnen een 
woordparadigma de klinkerwijziging ondergaan. Vaak bestaan er ook dialectverschillen.

7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Umlaut_(teken)
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 4.4.2  Omgekeerde beweging in de Zuidelijke Nederlanden – “oe”wordt “oo”

In de 18e en 19e eeuw was in de Zuidelijke Nederlanden een omgekeerde beweging te zien:  de 
“oe”wordt “oo”. Joesten werd bv Joosten, Voegels werd Vogels en Goeden werd Gooden.
Zie bv de onderstaande tabel 8. Dit zou verwant kunnen zijn aan de overgang in het Duits van “oe” naar 
“o” met Umlaut? Zie bij Umlaut in de tabel hiervoor.

In deze tabel zijn een aantal familienamen gezet, die laten zien hoe vaak een
bepaalde familienaam in de kerkregisters van Heel werd geregistreerd als dopeling of als
bruidegom/bruid in de periode 1620-1807. (Gegevens van GenDaLim 5). 
In de eerste kolom staat de spelling van 1700 en in de tweede kolom staat de moderne spelling.

Familienaam 1700
Moderne

naam
Aantal
dopen

Aantal
huwelijken

Janissen, Janssen Janssen 118 71
Vissers Vissers 107 33

Raemaeckers Ramaeckers 103 30
Smeets Smeets 85 33

Vogels, Voeghels Vogels 74 34
Adams Adams 72 29

Henckens Henckens 63 14
Joesten Joosten 55 22

Geerlinckx Geerlings 53 24
Loven, Loeven Loven 46 16

Nelissen Nelissen 42 26
Geenen Geenen 40 10

Bijlmaekers,
Bielmaeckers

Bijlmakers 37 9

8  Bron: http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Heel
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 4.4.3  Limburg en Duitsland (Mönchengladbach, Keulen)

Als er één gebied is waar dialecten een grote rol spelen is het wel Limburg en het aangrenzende Duitse 
gebied.

UIT:  Frans Erens, Over Limburg
over een Zaans echtpaar met de naam Schrek dat zich in Heerlen had gevestigd

pag  32 …....... “Hun naam heb ik op den klank gespeld; misschien was die in 
werkelijkheid heel anders, want nergens worden de namen zoo verbasterd als in Limburg  
“ …...

  

Mededeling van de heer Herman Deckers uit Kerkrade 9:  
Een Midden-en Zuid-Limburgs dialect bestaat niet. Ieder dorp cq stad heeft zo zijn eigen dialect en dus 
ook zijn uitspraak voor een bepaald woord. 
Kijk maar op de site: http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/

Neem nu het woord goede, om in de richting van de familienaam te blijven :

In het Kerkraads dialect komt de letter g niet voor en wordt "goede" uitgesproken als jód of jot, dat ligt 
weer aan de wijk waar je woont.
In het Maastrichts dialect wordt het uitgesproken als : goood ( de o langgerekt )
In het Heerlens dialect good of god
In Sittard goud of gouwt 

Naam Uitspraak Midden-Limburgs Uitspraak Zuid-Oost-Limburgs

Goeden Gooien of gooie  (wdg: zelfde als 
Goyen!)

Jouwe

Goijden Gooide(n) Gooie

Guthen Guthe(n) Joete

Goyen Goye(n) Gooie

Gooden Goode(n) of Goowe(n) Joode

Gouden Gouwe(n) Joode

Guyen Guje/Guwe Guje

Gaiden Gaje Gaide

Gayen Gaaje Gaaje

Gaden Ga(a)je Gaade of Jaade

Geuen Geuje ?

Gut Gut Jot

9 http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/
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Weert

goed 
gehumeurd

goodgemoodj

goede 
avond

goojen aovundj

Roermonds 

goed good

Kerkraads

alles goed alles jód

goed jot

goed 
richten

jod mikke

Helden

goed Gooht

Sittards

goed gouwt

goed goud

goede gouw / gouwe

Roermonds; de geschreven oy-klank is gelijk aan oe? 

BELFELD - Verzoek om hulp aan de bisschop van Roermond wegens een onverklaarbare 
koeiensterfte, 28 mei 1789 10

Brief van schepen H. Joosten e.a. aan d 'Hoogweerde Heere' de bisschop van Roermond.
Bij Joannes Stroucken zijn vier koeien gestorven en een is nog ziek; drie van deze dieren heeft hij 
ingekocht. Bij Peter Dirricks zijn zeven koeien gestorven en een 'keetz' is weer ziek; een van deze 
dieren was ingekocht.
Beide inwoners van Belfelt verklaren tegenover burgemeester J. Schreurs dat hun koeien alle aan 
dezelfde ziekte zijn overleden, zoals door vier 'koymeesters'  en de 'aefdoender' tegenover hen hebben 
verklaard. De 'aefdoender' heeft dit ook tegenover de burgemeester verklaard. Toch 'hebben dese 
inwoonders alle middelen aengewent nootsaekelijck voor smetlijcke en aensteckende kranckheden 
ingevolge raedt en ordonnantie van koymeesters met witten of kalck te bestrijcken den geheelen stal 
met reucken en uytdoen van mist, en hebben geenen ophout der kranckheytweder door dese middelen, 
nog door voorgaende nog door volgende middelen van medecijnen der koymeesters konnen becomen, 
maer ter contrarie gaet de kranckheyt voort, en de voornoembde hebben voor ons gedeclareert onder 
eedtstat en sijn altijt bereyt denselven te doen, dat de koymeesters hun geseyt hebben, dat sij de 

10 Genealogisch woordenboek / Genwiki
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kranckheyt niet en kenden, en hun daervoor geene medecijnen konden geven, en daerdoor in suspicie 
gecomen sijn van andere boosheyt soo sijn deselve bij onsen pastor gegaen hem de saeck 
omstaendelijck voorgedraegen, dewelcken hun separatelijck geantwort heeft dat hij sig sulcks niet 
mogt ondernemen sonder teekenen en speciale permissie van sijne Hoogweerde, soo hebben sij van ons
eene declaratie gevraegt, dewelcek wij sijn gevende mits dezen van de gestorvene en ingecogde 
beesten, versoeckende sijn Hoogweerde seer ootmoedelijck dese inwoonderen als brengeren deses 
briefs te hooren spreeken, en te ordonneeren als sijn hoogweerde salgoetvinden'.
w.g. H. Joosten, schepen, IJ. Schrurs, borgemeester en M. Stockx, borgemeester

De Roermondse taal  11  
Roermonds (Remunjs) is de taal die in Roermond gesproken wordt. Maar zelfs binnen de Roermondse 
taal zijn er nog verschillen, zo kun je zelfs vaak horen uit welke wijk iemand komt. Heel vroeger had 
men ook nog een groep mensen die een andere taal spraken: het Bargoens. Dat was een soort 
internationale handelstaal uit de middeleeuwen, Roermond was immers een Hanze stad. Maar jammer 
genoeg leeft daar niemand meer van en heeft niemand,zover we weten, zich de moeite genomen om er 
iets over op te schrijven op een paar kreten na. Het Roermonds is een onderdeel van het Limburgs dat 
erkenning heeft gekregen als officiële taal, waardoor de taal bescherming krijgt en het niet zoals het 
Bargoens zomaar verloren kan gaan. Roermonds wordt in heel Limburg begrepen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het dialect uit Kerkrade. Dat zal wel komen omdat het dialect uit Kerkrade een 
Ripuarischfrankische oorsprong heeft en Roermonds is Maasfrankisch en dat is wat in het grootste deel
van Limburg gesproken wordt. Daarom zijn er mensen die moeite hebben met een Algemeen 
Beschaafd Limburgs, omdat dan al die verschillen verloren kunnen gaan. De constante versnippering 
van de streken waar Limburgs gesproken wordt, is de oorzaak van het feit dat het Limburgs zich niet 
tot een geheel heeft kunnen ontwikkelen intussen is ook iedereen heel trots op zijn plaatselijke taal.

Een voorbeeld van Duits – Maastrichtse dialectiek 
12

Duits Maastrichts

Gut: Güter good: geujər

Maar volgens mijn  woordenboek13

goed goot

goed 
nieuwjaar

gooie roetsj

goed zo allebonneur

goed zo good zoe, alabonneur (allebonneur)

goede gooije

Een voorbeeld van dialectiek in Limburg: Maastrichts 14

... de Jodenstraat in de Franse tijd (Maastricht werd in 1795 de hoofdstad van het ‘Département de la 

11 http://www.historieroermond.nl/index.htm
12 De regenboogkleuren van Nederlands taal (1917)–H.J.E. Endepols, Jac. van Ginneken    

http://www.dbnl.org/tekst/ginn001rege01_01/ginn001rege01_01_0005.php 
13 http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/
14 Historia Traiectum ad Mosam  – Wist je dat...  http://www.facebook.com/historia.traiectum.ad.mosam
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Meuse-Inférieure’, nadat o.a. de Zuidelijke Nederlanden en de Generaliteitslanden waren ingelijfd door
de Franse Republiek) ‘Rue de la Jeunesse’ heette? 
De Fransen noemden de eeuwenoude steeg dus plotseling ‘Jeugdstraat’. Mogelijk heeft dit te maken 
met het Maastrichtse dialectwoord voor 'joden': jäö. De Maastrichtse klank äö spreek je uit als de eu in 
'freule'.
Kitty Vaessen 'Ne "jood"is in 't Mestreechs " joed " De awwe naom vaan die straot is inderdaad 
Jäögstraat, vaan jeugd. Dee awwe naom gebruuk iech ( 80 jr.) nog wel. Dus Jeugdstraat is 't miest 
aonnummelijk. 

Köls Wörterbuch (keuls woordenboek) 15

alles Jode  alles Gute    

 4.4.4  Luxemburg/echternach -Trier regio

In Luxemburg en het aangrenzende Duitse gebied moet rekening worden gehouden met dialect 
waardoor de ö geschreven kan worden als oe of éi !  16

Lux Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm

Géidgen Ëlwen Goedange Gödingen

Ëlwen (Bech) Bech Geyershof

Geieschhaff 
(Konstem) 

Parc Housen Geyershof

Géisdref  Géisdref Goesdorf Goesdorf

En zo zou Goeden ook weer Geiden kunnen worden. De naam Geden blijkt in die regio ook verwant te 
zijn aan Goeden.

15 http://www.koelsch-woerterbuch.de/alles-jode-zum-jebootsdag-auf-deutsch-102.html
16 https://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
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 5  De families de Goede / Goede en varianten

 5.1  Mr.Arian de Goede en dhr Besse van het MaegSkip De Goede

De familienaam “De Goede” komt in Nederland veel voor. Opvallend is wel dat de naam het meest 
voorkomt in Nederland boven de lijn Hoek van Holland – Nijmegen, zeg maar het gebied boven de 
Moerdijk. Er zijn een aantal duidelijke takken die onderling voor zover bekend niet verwant zijn. 
Mr.Arian de Goede en dhr Besse van het MaegSkip De Goede hebben daarover in 1947 in het blad “De 
Goede Ting” 17  een aantal interessante artikelen geschreven.

Ik heb hun waarnemingen uitgebreid met die uit mijn onderzoek.

 5.2 Nederland 18

 5.2.1 De Goede en Goede  19

Met de kennis van nu kunnen de volgende families (“linies”) worden onderscheiden:
1.  de West-Friese linie met takken in de Beesmter, Schermer,  Purmer etc
2.  de Waterlandse linie “Goede”
3.  de Z.Hollandse linie uit Leimuiden, Kudelstaart, Alkemade
4.  de Zoetermeerse linie waaruit de Zuid-Afrikaanse tak is voortgekomen
5.  de Maas-linie, Rotterdam, Den Briel, Dordt, Delft,
6.  de Oudewater-linie onstaan uit de naam de Goederen en Delft/ Vlaardinger tak 20

7.  de RK-Zijperlinie die teruggaat naar Heusden in Noord-Brabant
8.  de Utrechtse linie

– Amersfoort
 

– Zeist 
9.  de Joodse linie, zeer klein in aantal, door WO2 bijna  uitgestorven. 
    (vermoord) maar enkele nakomelingen in Israel en Nederland 21

10. de Overijsselse linie die terguggaat op Zwartsluis 
11.de RK-Kennemer- en Leidse-linie die teruggaat op Heel in Midden-Limburg. 

Daarbij werd de naam Goeden “verhollandst” naar “de Goede”
12.De Groninger  linie waarschijnlijk verwant met de Overijsseltak en misschien zelfs de 

oorsprong daarvan 22

13.Friese tak 23

17 De Goede Ting (Ting is West-Fries voor Tijding) was het huisorgaan van de familievereniging Maegskip de Goede welke 
vereniging tot doel had de geestelijke en materiele belangen van het geslacht (in Westfries: Mageskip”) de Goede te 
bevorderen. Het blad kwam uit van 1947 t/m 1951. De 4 jaargangen worden bewaard in het Rijksarchief NH –Archief De 
Goede. Een kopie is in mijn bezit.

18 Zie ook de kaartenbijlage
19 Zie ook website J  ohn     de     Go  e  de       en   Hans     de     Go  e  de
20 Webiste John de Goede   http://home.planet.nl/~goede017/goede.html 
21 Bron:   Hans     de     Go  e  de
22 Bron:   Hans     de     Go  e  de
23 Bron:   Hans     de     Go  e  de

De herkomst, betekenis en verspreiding van de familienaam de Goede en varianten       
pag.  14    juni 2018

http://home.planet.nl/~goede017/goede.html
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://www.de-goede.eu/
http://home.planet.nl/~goede017/
http://home.planet.nl/~goede017/
http://home.planet.nl/~goede017/
http://home.planet.nl/~goede017/
http://home.planet.nl/~goede017/
http://home.planet.nl/~goede017/


 5.2.2 De Goeij (Goeijen, Goei)

Deze naam komt – met diverse varianten – veel vaker voor in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant.
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 5.2.3 Goeden (Goden, Gooden)

De variant Goeden komt bijna uitsluitend in Midden-Limburg voor. De naam Goden en Gooden is 
daarvan afgeleid omstreeks het einde van de 18e eeuw. De eerste generaties in Heel werden in de 
kerkregisters ook meestal als Goede(n) maar soms ook als Goijde(n) geschreven. Waarschijnlijk  
moet de “ij” gelezen worden als een verlenging van de 'o' of als een lokaal dialect van “oe'. In  de 
schepenbankregisters van Heel werd de eerste generatie meestal geschreven als 
Goeden, maar soms ook als Gouden (de “ou” als verfranste variatie op 'oe') en Goijen (Goeijen?).

De naam Goeden og Goijden is niet inheems aan de westoever van de Maas – daar ontbreekt nl de 
'd '– medeklinker in dit soort namen. Het wordt dan Goijen of Guijen. De naam Goeden  komt wel 
veel voor aan de oost-kant van de Maas, in de regio Roermond –  Monchengladbach, Erkelenz. In 
de 14-e eeuw was er al sprake van een Dederyck Goeden in Bonenbergh bij Ool (nu gemeente 
Herten) 24.

De familie Goeden heeft zich in in de persoon van Herman Goeden (Goijden) vanaf omstreeks 1696
in Heel gevestigd en kwam warschijnlijk ergens uit 

 regio Roermond, Monchen-Gladbach, Aken  of 
 Heddinghausen (tussen Kassel en Dortmund) of
 regio Keulen of
 omgeving Echternach-Trier bij Luxemburg.

Hermanus Goeden trouwde daar op 28 febr.1696 met Petronella Geerlincx. Petronella was geboren in 
Heel maar Hermanus (waarschijnlijk) niet. Het nageslacht van dit echtpaar Goeden is altijd in Midden-
Limburg blijven wonen al werd hier en daar de naam gewijzigd in Gooden. Ook in Duitsland (Krefeld 
eo) wonen nakomelingen van deze familie Goeden. 

Wellicht is er ook een militair verband met Den Bosch en Mechelen.  In 1697 liet het echtpaar Joannes 
Goede en Maria Tsermertens in Den Bosch een kind dopen Joannes Hermannus Goede. Doopgetuige 
was o.a Hermannus Goede. Deze Hermannus zou de Hermannus Goeden uit Heel kunnen zijn. Beide 
plaatsen liggen langs de Maas en Den Bosch en Heel is op twee dagen loopafstand verwijderd van 
elkaar. De vrouw van Joannes Maria Tsermertens kwam uit Mechelen. Zowel Den Bosch als Mechelen 
waren grote garnizoensplaatsen. In Mechelen vind ik inderdaad het echtpaar terug. Joannes was militair 
en tijdelijk gelegerd in Den Bosch en dus ook Mechelen. Maar ik vind ook ene Adam Goeden – ook 
militair –  en blijkt daar de familie Goedens veel voor te komen. 
Een relatie tussen Adam Goeden en de Mechelse Goedens kan ik niet vinden. Afgaande op de voornaam
komt deze Adam Goeden uit omgeving Trier. Ook een relatie tussen Joannes Goede/Hermannus Goede 
en Mechelse familie Goedens is er waarschijnlijk niet. Johan was een militair – Johan Gude – uit 
Duitsland (regiment Brandenburg). De ze Johan Gude is waarschijnlijk een broer of neef van de 
Hermannus Goeden uit Heel, Midden-Limburg, die daardoor ook uit Duitsland (Brandenburg) zou 
kunen komen. Over deze kwestie publiceer ik binnenkort nog een kleine studie. 

 5.2.4 Goijen, Gooijen, Gooijens, Goyen, Gouyen,

Deze familienaam (qua betekenis verwant aan Goeijen en Guyen ed) komt veel voor  in Zuid-Oost- 
Brabant en Limburg met kernen in Horn, Bunde, Meerssen en Weert.

24 Regesten 1-2645   1388 september 8 roermond  nr 116 
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De naam Goijen en Goyen kwam ook veelvuldig voor in het aangrenzende Duitse gebied ter hoogte 
van Roermond (met kern in Amern St. Anton).

 5.2.5 Guyen, Geuyen, Geuyens, Geuens, Guijen, Geuijen, Geuns e.a.

Guyen, Geuyen, Geuyens, Geuens, Guijen, Geuijen, Geuns, Guien, Gouyen, Geuien, Geijen, Geujen, 
Geuen, Geuns e.a.
In Nederland komen deze naamvarianten veelvuldig voor in Horn, Weert, Linne, Borgharen, Roggel, 
Thorn  e.o.  En verder vooral in de Belgische Kempen, met kernen in Balen en Lommel en het aan 
Limburg grenzende Duitse gebied (kern in Sevelen) en Rijnland.  Het ziet ernaar uit dat deze namen 
verwant zijn aan Goijen ed.  Denk aan de uitspraak van de “eu” in bv de Duitse woorden Heute en 
Leute: De “eu”wordt uitgesproken als “oy”.  Geuijen wordt dan uitgesproken als Goijen.  Guijen 
betekent in platdutsch ook Goeijen en Goijen.

 5.2.6 Gouders, Goders, Gude, Juders, Gauders, Goyden, Geurden en Goerden

Omgeving drielandenpunt  Epen,Vaals/Aken/Aupel (provincie Luik).In 1555 en 1556 wordt Hein 
Goyden genoemd in enkele strafzaken voor de schepenbank van Epen. 

 5.2.7 Goeskens, Goetskens, Geutskens, Gottkens, Geuskens, Geuttiens, Geudtien enz

De familienamen Goeskens, Goetskens, Geutskens, Geuskens, Geuttiens, Geudtien, Geuens, Guiens,  
Goessen(s), Goossen, Guetskens en Goetskens en nog vele andere varianten die allen in de regio Weert – 
Roermond voorkomen  kunnen allemaal verwant aan elkaar zijn. In de kerkregisters van de 17e eeuw zijn
veel overeenkomsten tussen deze namen te vinden.

Zo laat  bv Lenart Goetskens in 1623 in Heel een dochter Maria dopen. Zijn woonplaats is Beegden. Hij 
wordt ook Goeskens genoemd.  Na 1629 (hij woont dan nog in Beegden) verdwijnt hij uit de boeken. In 
Nederweert treedt in 1642 ene Leonardus Gutiens als doopgetuige op. In 1642 is het Leonardus Gottkens,
in 1651 Leonardus Goetiens, in 1657 en 1664 Leonardus Gutkens, om tenslotte in 1668 als Leonardus  
Guttens te overlijden. In Nederweert. Gottens is trouwens ook nog een variant in deze periode. In 1670 
duikt er in  Heel weer een Leonardus Guetskens op. En in in 1696 Leonardus Gudders.  En zo is bv 
Assuerus Geutskens 25 identiek aan Assuerus Goesen, doopgetuige Heel 17 febr. 1698 en misschien ook 
wel aan  assuerus Guijtiens die in 1698 te Weert trouwt? 

 5.2.8 Gudden = Geuijen

In Linne komt in 1712  de naam Gudden voor. Dit blijkt een variant te zijn  op de daar veel 
voorkomende naam Geuijen.

 5.2.9 Goedemans wordt Goeden(s)

Het lijkt er op dat de naam Goedemans vaak ingekort werd tot Goeden (Roermond) of Goedens 
(Mechelen, Antwerpen)

De Roermondse Anthonius Goeden (begin 18e eeuw) is waarschijnlijk dezelfde als Anthonius Goeden.
In Belgie zien we dit ook: De Mechelse Joannis Goedens is dezelfde als Joannes Goedemans. Deze 
25 Gichten Heel, pag. 25, 36, 46
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familie had connecties met de Antwerpse familie Goedemans. 

 5.2.10 Goedens, Guedens en Gudens

Deze naam, dus met de uitgang -s,  komt vaak voor in Mechelen en Antwerpen

De herkomst, betekenis en verspreiding van de familienaam de Goede en varianten       
pag.  18    juni 2018



 5.3 België 26

De Belgische familienamenbank 27 laat zien dat de naam de Goede hoegenaamd niet meer voor komt.  
Daarentegen komen veel Franstalige versies voor zoals Lebon, Le Bon en Godin en varianten op 
Goyens en Geuens. Dit zal alles te maken hebben met de verfransing in de 17e- en latere eeuwen.

1. Lebon, Bon of le Bon:
In 2011 1248 personen Lebon in heel België! 
Met de grootste concentratie rond Charleroi.  Bon of le Bon komen daar nog bij.

2. Omdat in de 17e eeuw de naam De Goede, Goede(n), Gode, de Gode in met name Brugge en 
andere Vlaamse plaatsen toch wel heel vaak voorkwam en later bijna niet meer (muv een 
handjevol de Goede's  in Antwerpen)  denk ik dat er veel van deze namen zijn verfrtanst en dus 
Lebon, Le Bon of Bon(ne) zijn geworden.  

3. Guden: In Charleroi komt op beperkte schaal de naam Guden voor.

4. De Gouy en Gouy komen in Zuid- België ook voor maar veel minder dan Lebon

5. Godin, Goddijn, Goden, Gaudin.
In Luik en Mons en de rest van België komt de naam Godin veel voor.  Godin is verwant aan 
Goden, Goddijn, Gaudin enz. Zie bv Joannes Goden alias Jean Goden alias Jean Godin  28

In de 17e eeuw kwam ook Goeden nog voor. Tot in de 18e eeuw werd Godin en Goden nog door 
elkaar gebruikt maar in 2011 komt alleen Godin voor. In mindere mate komt voor Godijn, 
Goddijn en Goddyn

6. Geuens (Goijen, Guyen , Geuns ed): Veelvuldig in de Kempen, met kern in Lommel en Balen. 
Het ziet ernaar uit dat deze namen verwant zijn aan Goijen, Guyen ed uit omgeving Horn en 
Weert in de Limburgse Kempen. Denk aan de uitspraak van de “eu” in bv de Duitse woorden 
Heute en Leute: De “eu”wordt uitgesproken als “oy”.  Geuens wordt dan uitgesproken als 
Goyens.

7. Verder Goye en Goyens uit het dorp Jeuk schuin boven Luik dat in  het Frans Goye of Goyer heet 
en waarvan Goyens is afgeleid 29

8. Gouders, Goders, Gude, Juders, Gauders, Goyden, Geurden en Goerden
Omgeving drielandenpunt  Epen,Vaals/Aken/Aupel (provincie Luik).
In 1555 en 1556 wordt Hein Goyden genoemd in enkele strafzaken voor de schepenbank van 
Epen. 

9. Goedens en Goedemans
De Mechelse Joannis Goedens (begin 18e eeuw) is dezelfde als Joannes Goedemans. Deze 
familie had connecties met de Antwerpse familie Goedemans. 

10. Goedens, Guedens en Gudens
Deze naam, dus met de uitgang -s,  komt vaak voor in Mechelen en Antwerpen

26 Zie ook de kaartenbijlage
27 Belgische familienamenbank  http  :  /  /  w  w  w  .fami  l  i  e  na  a      m.b  e  /    Wel de zoektermen met juiste hoofdletters intyoen!!!!
28 http://www.familysearch.org
29 Brief Maurice Goyens 13 juli 1979
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 5.4 Luxemburg 

In Echternach komt de naam Goeden veel voor in de 18e eeuw.30

Ook in Heinerscheid komt de naam voor en blijkt ook geschreven te worden als Gouden en Geden 31.

In Steinheim (Luxemburgs: Steenem) bij Echternach op de grens met Duitsland komt in de 18e eeuw
de naam Goden veel voor 32. De naam werd ook geschreven als Goeden en Goeddes. 
Ongetwijfeld is deze familie verwant aan de familie Goeden en  Göden in Trier en omgeving. 
Steinheim ligt aan de Luxemburgse kant tegenover het gehucht Godendorf in Duitsland. 
Trier ligt ca 20 km van Steinheim.

30 http://www.familysearch.org
31 Brief ing Kurt Gude 3 april 1979
32 http://www.familysearch.org
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 5.5 Duitsland 33

1. Goeden: Uit de gegevens van de Duitse Familienamenbank 34 en de Family Search.org 35 , 
die haar gegevens ontlenen uit het telefoonboek resp DTB, blijkt dat de naam Goeden vaak 
voorkomt in het Limburgs – Duitse grensgebied. N.l. Monchen-Gladbach, Erkelenz, 
Niederkruchten, Wegberg, Amern St.Georg, Aldenhoven en Aken. Deze Goeden's zijn 
waarschijnlijk ook verwant met de families genaamd Goethen, Gothen, Gordten, Goerten, 
Görtten , Gördten en Gorden  en wellicht ook aan  Gord (als Patroniem)

2. Keulen: 17e eeuw – Veel Goeden, Goeeden en Geuden 
3 . G oeden / Göden: In de Duits/Luxemburgse grensstreek Zell, Bingen, Lambaden (Moesel), 

Daun en Trier. zit ook de grootse contratie in Duitsland van de familie Göden en Goeden.
Deze familie zijn verwant aan elkaar en waarschijnlijk ook aan de Luxemburgse 
Steinheimer Goden familie

4. Geden: in zelfde regio veelvoorkomend en  is in lokaal dialect verwant aan Goeden (zie ook
Luxemburg)

5. Zelfde regio: Guden, Geiden, Gueden, Guden, Geiden, Geden, Gueden  hetgeen te maken 
kan hebben met het lokale dialect 36 waar bv Gödingen (in het Duits), Goedange (Frans) en 
Géidgen (Dialect/Luxemburgs) dezelfde plaatsen zijn. Geiden komt in de 18e eeuw voor in 
Buedesheim.

6. Omgeving Paderborn in Westfalen: Veel Goedden, Guden en Guedden, die zonder meer
verwant aan elkaar zijn

7. Gueden, Guedden, Guden, Gudden, Gödden, Göden, Goedden: De families van deze naam 
in Venray, Kleve, Rheinberg en Goch zijn aan elkaar verwant. 

8. Geuen: In Viersen (ter hoogte van Roermond) komt de naam Geuen voor. In Boisheim- 
Viersen komt ook voor Geiden (Hein ther Geiden, gedoopt 1668) 37

9. Goeden: In het archief in Alkmaar wordt in de klappers melding gemaakt van Harmen 
Gerritsen Goeden, die op 5 november 1684 huwde met Geertruijd Pieters van Heerick (van 
Deutekom?). Harmen is afkomstig van Munsterland.

10. Goede: Eveneens in Alkmaar huwde op 5 april 1807 Hermanus Anthonius Goede uit 
Nieukirchen in Munsterland met Dirkje van Straaten. Waarschijnlijk gaat het hier om 
Neuenkirchen dat even ten zuidwesten van Rheine ligt of het Neuenkirchen ten 
noordwesten van Osnabruck.

11. Godenhof: In Glandorf-Averfehrden in Munsterland stond ooit een boerderij met de naam 
Godenhof. Een boerderij die naamgevend was voor de familie die daar woonde 38 .

12. Goeden: Komt in de 18e eeuw ook  veel voor in omgeving Steinfurt.
13. Chuden, Gode, Goede, Jude : Deutsland Altmark  Salzwedel  Chuden, Gode, Goede,  Jude

(in Altmark werd G voor J uitgesproken – zie brief ing Kurt Gude 39)
14. Guth: De naam Guth komt zeer veel voor in Duitsland: kernen in Berlijn, Midden-Duitsland

(Main-Kinzig) en Zuid-West Duitsland (Sud West Pfalz en Ortenaukreis)
15. Goyen: In Rheinland oa Amern St. Anton, dit is even over de grens ter hoogte van 

Roermond, kwam vaak de naam Goyen voor evenals in Brandenburg (onder Berlijn)
16. Geuijen, Geudens, Guijen, Guijens, Gueijen: 17e en 18e eeuw: Kernen in Sevelen, ter 

hoogte van Noord-Limburg

33 Zie ook de kaartenbijlage
34 Duitse familienamenbank   http  :  /  /  w  w  w  .  v      e  rwan  d  t.d  e  /  k  ar  t      e  n/abs  o  lut/go  e  d  e  n.html
35 http://www.familysearch.org
36 h  t  tp  :  //lb.  w  i  k  ip  e  dia.o  r  g/wi  k  i  /  L      %  C3  %  AB  s      c  ht_  v  un_d  e  _  L      %  C3  %  ABt  z      e  bu  e  r  g      e  r_U  e  rts  c  haft  e  n,_  H      %  C3  %  A4ff_a  _  L      i  e  u- d  i  t  e  n
37 http://www.familysearch.org
38 Auf Godes Spuren, Josef Gode, 1980, blz 51
39 Brief ing Kurt Gude 3 april 1979

De herkomst, betekenis en verspreiding van de familienaam de Goede en varianten       
pag.  21    juni 2018

http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Uertschaften,_H%C3%A4ff_a_Lieu-diten
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html
http://www.verwandt.de/karten/absolut/goeden.html


17. Godendorf: Godendorf bij Echternach (zie ook Steinheim bij Luxemburg).  
18. Er is ook een Godendorf in Mecklenburg
19. Een andere concentratie van de naam Goden zit in de regio Hannover
20. Westfalen-Recke. De familie Goeden die daar woonde in de 17e eeuw heeft banden met 

Goedden in Emmerich, Dortmund en Wetzlar.
21. De concentratie Götte, Goetten,Goeden, Goedden  in Heddinghausen schijnt verwant te        

zijn met families an die naam in Recke, Westfalen.
Vanuit Heddighausen zijn afstammelingen van de familie Goetten, Götte, Getten,            
Goette, Gette, Kette  halverwege de 18e eeuw naar Rusland, Semenowka vertrokken (de zgn
Wolgaduitsers). Na de tweede wereldoorlog zijn deze families in Argentinie beland. 40

40 https://eindeutscheinargentinien.wordpress.com/2014/09/13/familia-gotte-gotten-goette-getten-gette-getti/
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 6 Bijlage: Kaarten geografische verspreiding familienamen

 6.1 Nederland 2011 41

    Goede, de           

Goeij, de (y)

 

41 Bron: Nederlandse Familienamenbank   h  t  tp  :  //  w  w  w  .m  ee  rt  e  ns  .      k  n  a  w  .nl
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Goeden       

 Goijen (y) 
 Gooijen (y)
Goijens (y)
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 Geijen (y) 

Geuijen (y)
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 6.2 Kaarten Belgie 2011 42

42 Bron: Belgische familienamenbank  h  t  tp  :  //  w  w  w  .  famili  e  naam.  b      e  /
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Godin

Goyens
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Geuens

Geuns

Lebon
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Le Bon 

Bon 

Goyen

Gebied met hoogste
concentratie:

Lanaken
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 6.3 Duitsland 2011 43

Goeden 

Göden

43

Bron: Duitse familienamenbank   http  :  /  /  w  w  w  .  v      e  rwan  d  t.d  e  /  k  ar  t      e  n/abs  o  lut/go  e  d  e  n.html
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Geuen 

Goden
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Götte
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Gude

Guden
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Guth

Gode
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