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Eindelijk weer een nieuwsbrief zult u zeer terecht zeggen. Het geeft dit jaar wat problemen om de

nieuwsbrief  rond  te krijgen, maar dat neemt niet weg, dat er nu weer een zeer interessant exemplaar

voor u ligt met veel genealogische bijzonderheden.

Verder wil ik u mede namens het bestuur, fijne feestdagen en een heel goed 2007 toe te wensen. Ik hoop

dat het voor u een succesvol genealogisch jaar zal zijn, waarin u met nieuw elan weer op onderzoek

uitgaat en nieuwe ontdekkingen zult doen. Het is en blijft een boeiende bezigheid met soms dieptepunten,

maar daarnaast ook magistrale hoogtepunten.

Penningmeester

Onze penningmeester Jan Grinwis is enkele maanden geleden hertrouwd. Wij zijn met hem blij dat hij in

Marian Snikkers nieuw geluk gevonden heeft, feliciteren hen beiden  en wensen ze veel geluk voor de

toekomst.

Nieuwe penningmeester
Omdat Jan sinds kort een nieuwe werkkring heeft gevonden waarvoor hij al rond half januari 2007 naar

Hamburg zal moeten verhuizen, betekent dit dat hij met zijn werk als penningmeester zal stoppen en

tevens zijn functie als hoofdredacteur van de nieuwsbrief zal neerleggen. Voor beide functies zoeken we

dus andere enthousiaste gegadigden. Het is altijd fijn als je ergens voor gevraagd wordt, maar het is ook

wel eens heel prettig als iemand zich gewoon spontaan voor een functie aanmeldt. Dus,…….laat wat van

u horen.

We danken Jan voor de enorme hoeveelheid werk die hij niet alleen als penningmeester, maar vooral als

redacteur heeft verricht. Een nieuwsbrief samenstellen, is iedere keer weer een hele klus, zeker als de

vragen, de antwoorden en de kopie ontbreken. In de laatste bestuursvergadering van dit jaar nemen we

officieel afscheid van hem.

Financiën

Bij de overpeinzingen van het oude jaar moet een bestuur ook vooruitkijken in het nieuwe jaar. Het is een

boek dat nog niet geopend is en dus weten we nog niet wat erin staat. Financieel weten we wat meer. De

financiën blijven qua inkomsten redelijk op peil, het donateuraantal ook, maar als bestuur wil je natuurlijk

altijd meer. Er zouden er dus nog genoeg bij kunnen. Misschien een idee om een andere genealoog

ervoor te charteren zich aan te melden.

Toekomst

Ongetwijfeld hebt u al van de plannen rondom het Achterdorp gehoord. Hoe het dus met ons zal gaan,

kunnen we op dit moment niet zeggen. De Rabobank houdt ons keurig op de hoogte van de

ontwikkelingen. Daar zijn we heel blij mee evenals we dat zijn voor de al jarenlange succesvolle relatie.
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We hebben een heerlijk plekje, wonen er gratis en genieten er met velen van. Dus, Rabobank bedankt

weer voor het afgelopen jaar! .

Vrijwilligers

Het vrijwilligersleger heeft het afgelopen jaar weer voor een forse uitbreiding van  het advertentiearchief

gezorgd. Voor al die uren die ze daarvoor in het Feyne Kwartier hebben gezeten en voor de vele uren die

ze er thuis aan hebben besteed danken we ze hartelijk. De collectie is echt enorm uitgebreid. Daarvoor

moesten we zelfs de indeling veranderen. We hebben nu 93 ordners met rouwbrieven, 49 met

overlijdensadvertenties, 27 met geboortekaartjes en –advertententies, 15 met huwelijksberichten, 18 met

diverse jubilea en 4 met bidprentjes!

Eén vrijwilliger wil ik er voor u uitlichten en dat is dhr. Van der Valk die thuis in Oosterhout onvermoeid

verder gaat met toegangen op rechterlijke en weeskamerarchieven te maken. Daarmee krijgt onze

collectie een gigantische meerwaarde. Men. Van der Valk, bedankt en hopelijk kan het nog lang doorgaan.

Artikelen/vragen

Een nieuwsbrief vullen is altijd weer een hele klus en soms is er gewoon niet genoeg kopij. Je hoort vaak

bezoekers zuchten omdat ze bepaalde gegevens niet kunnen vinden. Wel, daarvoor is nu juist de

vragenrubriek en ook al krijgt u niet gelijk antwoord, twee weten tenslotte meer dan één. Interessante

artikelen zijn natuurlijk ook zeer welkom en denk niet te gauw dat uw artikel toch niet interessant voor ons

is. Een gedeelte van uw genealogie of kwartierstaat bijvoorbeeld. Honderden anderen zijn erin

geïnteresseerd.

Cor Hameeteman

OPEN DAGEN

Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. Het

openingsschema voor 2007 is als volgt:

6 januari  20 januari

3 februari  17 februari

3 maart Genealogische dag  17 maart

7 april   21 april

5 mei  19 mei

2 juni  16 juni

7 juli  21 juli

4 augustus  18 augustus

8 september  22 september

6 oktober  20 oktober

3 november  17 november

1 december  15 december

Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen € 2,40 - per dag ofwel € 1,20 per dagdeel. Het

bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen vasthouden

kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen in de gelegenheid is om op zaterdag naar Dirksland te komen. In

dat geval bestaat de mogelijkheid met de heer J. van Wezel (tel. (0187)491663) of met de heer H. v.d.

Nieuwendijk (tel (0187)482883) een aparte afspraak te maken.

6e GENEALOGISCHE DAG GOEREE-OVERFLAKKEE

Zaterdag 3 maart 2007 wordt de zesde genealogische dag gehouden. Dit zal deze keer plaatsvinden in

het gebouw van het ISGO/Streekarchief aan de Dwarsweg te Middelharnis. Van 10 uur 's ochtends tot 4

uur 's middags kunt u daar terecht voor uitwisseling van gegevens en het bekijken van presentaties van

regionale historische en genealogische verenigingen. Om 13.30 zal een lezing gehouden worden Toegang

voor donateurs €2,50, voor anderen € 3,50.

In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u meer bijzonderheden over de invulling van deze dag geven. In elk

geval hebben wij een toezegging wat betreft de komst van de vereniging ‘Ons Voorgeslacht’.
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ONDERZOEK IN DIRKSLAND

Wellicht ten overvloede maar ik breng het toch nog maar even onder de aandacht voor de nieuwe

donateurs. Het is mogelijk om onderzoek te laten verrichten door onze specialisten. Deze zoekopdrachten

kunnen zowel binnen ons archief  “Het Feyne Kwartier" in Dirksland vallen (voor 1811), als ook buiten ons

archief in gemeentelijke archieven van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De prijs voor

2004 is vastgesteld op € 12,- per halfuur. Daar kunnen nog wel de kosten voor kopieën bij komen en

natuurlijk de portokosten. Als er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek om de kosten niet

onnodig te laten oplopen. U kunt zelf een limiet aangeven tot hoever u wilt gaan. Voor dit onderzoek kunt u

contact opnemen met de redactie die de vragen zal verspreiden.

EEN OUDDORPER TREKT TEN STRIJDE
door E. Lassing-van Gameren

De brief

Een van onze donateurs, de heer I. van Bochove uit Zwartewaal, vond tussen de nagelaten papieren van

een tante de volgende brief, die we hier in z’n geheel citeren:

“Aan de heer J. Spee te Ouddorp, Eijland Goedereede

Hassel, 11 Augustus 1831

Geliefde ouders

Heden heb ik het geluk door de Goedheid van God u van mijne gezondheid  te kunnen verzekeren en

wensch dat gij dezen in gezondheid zult geworden. Den 2 Augustus zijn wij van Oirschot vertrocken over

Oirle en Veldhoven naar Waalre en Aalst. Den 3
de
 over Valkensweert naar de Lommelsche Heijde toe.

Den 4
de
 op bivak. Het bivak toen verlaten en naar Lommel gemarseerd. Des nags om 2 uur wiert er alarm

geslagen. Eene veldondekking gedaan, maar geen vijand gevonden. Den 5
e
 smorgens ten 10 uur van

Lommel vertrokken naar Heijtel waar de Belsen waren, een kleijn dorpje stormenderhand ingenomen. Van

ons geen een doode of gekweste. Den 6
e
 van Heijtel naar Heijtelree. Ook stormenderhand ingenomen.

Ook geen doode of gekweste en 2 muijters gevangen. Maar tussen Heijtelree en Zandhoven van

smorgens 9 uur tot savonds 9 uur gestadig in het vuur geweest, waardoor een dertig van ons batteljon zijn

gekwest en 4 doode, 1 luitenant en 3 schutters. Den gansche nagt op onze knieën bij onze geweren

gezeten. Des morgens den 7 met het aanbreken van den dag stonden wij in lijn van batalje de vijand af te

wagten,maar zijn niet gekomen en hebben de vlugt genomen. Er zijn van de briganten onnoemlijk veel

blijven leggen. Generaal Daine
 1)
 was aan haar hooft. Een serjant van mijne kompanie heeft 2 schoten op

hem gedaan,maar ongelukkig niet geraakt. Om 5 uur zijn wij vertrokken over Folser naar Heusden bij

Diest. Dien dag op bivak. Den 8
e
 naar de Hasselsche Heijde, waar wij honger en dorst hebben geleden.

Wij kregen met ons 6 zooveel eeten als in de kazerne alleen en al companie. Vrouwen konden geen

genever krijgen. Met ons 20 kregen wij een roggebrood, daar moesten wij het de gehelen dag met doen.

Den 10 smorgens zijn wij Hassel binnen getrokken, waar wij denkelijk garnizoen zullen houden.

Geliefde ouders, veel heb ik geleden, nu al in 7 dagen geen klederen van mijn lijff gehad. Altijd onder den

blooten hemel moeten leggen en geen eeten in het lijf, maar God dank tog nog gezond. Verontust u over

mij in het geheel maar niet, ik zal er best doorkomen zoo God mij maar gezond laat. De belsen die ik

gezien heb zien er zeer goed uit.

Geliefde ouders, zegt tegen P. Roon, J. den Prout, C.D. Tanis en L. Overbeek dat zij allen nog fris en

gezond zijn.

Toen wij moesten tillejeuren [schietoefeningen] in het bosch wierd er belast onze ransels af te leggen en in

die tussentijd hebben de platteland muitters onze ransels gestolen en daar zaten al mijn brieven in. Dus

wanneer gij een brief van mij krijgt zal ik altijd een kruis onder aan zetten want zij zouden er mooij gebruik

van kunnen maken.

Nu geliefde ouders ik breek af met de pen maar niet met mijn hart en na in allen den zegen van God toe

gewenst te hebben, noem ik mij u zoon G. Spee  +”

Zo lezen we hier dus een verslag uit de eerste hand van de Tiendaagse Veldtocht in 1831, zoals beleefd

door een Ouddorpse schildersknecht. Deze veldtocht was een expeditie van het Noordnederlandse leger
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tegen de zuidelijke Nederlanders die zich in 1830 onafhankelijk verklaard hadden. In feite was de splitsing

tussen noord en zuid al niet meer terug te draaien – de Belgen hadden al een eigen koning aangewezen,

de buitenlandse mogendheden waren voor splitsing – maar Willem I gaf toch opdracht tot verder militair

ingrijpen, vooral om gunstiger voorwaarden te bewerkstelligen bij het definitieve uiteenvallen van het in

1815 gestichte Koninkrijk der Nederlanden. Het leger, aangevuld met manschappen uit de schutterijen en

vrijwilligers, trok naar Brabant en veroverde Hasselt en Leuven. Daarbij bleef het: niemand zat te wachten

op een conflict dat zich over meer landen zou uitbreiden. De Nederlandse soldaten trokken terug naar

Brabant. Pas in 1839 tekende Willem I de papieren die officieel een eind maakten aan de strijd.

George Spee, die zijn ouders verslag deed van zijn belevenissen, was geboren in 1812 in Ouddorp, als

zoon van verwer Jacob Spee en Cornelia van der Klok. In het jaar van de veldtocht was hij van de

dienstplichtige leeftijd. Hij werd ingeschreven in het register van de nationale militie, lichting 1830, van zijn

geboorteplaats.2) Als 18-jarige, met smal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus en

mond, ronde kin, wit haar en wenkbrauwen, werd hij ingeloot voor werkelijke dienst. Met een aantal

dorpsgenoten heeft hij in zijn diensttijd de enige grote acties van het Nederlandse leger in de negentiende

eeuw meegemaakt; waarschijnlijk is hij na zijn behouden terugkeer ook nooit meer zo ver van huis

geweest. Voor nog meer soldatenleven was hij ook niet te porren, want hij heeft een remplacant ingehuurd

voor de tijd dat hij nog oproepbaar was. 3) George Spee is tweemaal getrouwd en bleef als slagter en

verwer tot aan het eind van zijn leven in Ouddorp wonen. Of hij het gedaan heeft, weten we niet, maar hij

kon natuurlijk wel zijn verhalen blijven vertellen én zijn onderscheiding laten zien. Want als het goed is,

heeft hij, net als alle deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht, een herinnering gekregen in de vorm van

het Metalen Kruis, gegoten van het metaal van op de Belgen veroverde kanonnen.

Van Spee tot Bochove, of hoe een brief bewaard werd

I Jacob Spee. Hij is gedoopt op 13-09-1778 in Sommelsdijk.

Adres:  in 1829 A34, Ouddorp beroep: verwer

 Jacob trouwde met Cornelia van der Klok. Zij is

gedoopt op 17-11-1778 in Ouddorp.

Kinderen van Jacob en Cornelia:               

1 Adriana Spee, 1802.

2 Cornelia Spee, 1805.

3 Claartje Spee, 1807.

4 Alida Spee, 1810, overleden vóór 1812

5 Alijda Spee, geboren op 16-06-1812

6 George Spee, geboren op 16-06-1812 in

Ouddorp Volgt II.

7 Cornelis Spee, 1815

8 Adrianus Spee, 1817

9 Adriaantje Spee, 1820.

10 Maria Spee, 1823.

II George Spee is geboren op 16-06-1812 in Ouddorp, zoon van Jacob Spee en Cornelia van der Klok.

George is overleden op 22-12-1881 in Ouddorp, 69 jaar oud.

Adres: Oostzijde, Ouddorp Beroep: verwer, slagter

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 26-03-1841 in Ouddorp met Lijsbeth Voogd, 31 jaar oud. Lijsbeth is geboren

op 20-09-1809 in Ouddorp, dochter van Abram Voogd en Dimmetje Tanis. Lijsbeth is overleden op 09-08-

1841 in Ouddorp, 31 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 09-12-1847 in Ouddorp met Baaltje Voogd, 23 jaar oud. Baaltje is geboren

op 14-05-1824 in Ouddorp, dochter van Kommer Voogd en Elisabeth Tanis. Baaltje is overleden op 13-09-

1897 in Ouddorp, 73 jaar oud.

Kinderen van George en Baaltje:

1 Elisabeth Spee

2 Jacob Spee, geboren op 11-06-1856 in Ouddorp Volgt III.

3 Cornelia Spee

4 Kommertje Spee
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III Jacob Spee is geboren op 11-06-1856 in Ouddorp, zoon van George Spee en Baaltje Voogd. Jacob is

overleden op 14-02-1916 in Ouddorp, 59 jaar oud.

Beroep: brievengaarder

 Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1885 in Ouddorp met Jannetje Hameeteman, 26 jaar oud.

Jannetje is geboren op 10-10-1859 in Ouddorp, dochter van Cornelis Hameeteman en Klaasje Tanis; zij is

overleden 28-1-1941 te Dirksland,

Kind van Jacob en Jannetje:

1 Baaltje Spee, geboren op 06-09-1886 in Ouddorp Volgt IV.

IV Baaltje Spee is geboren op 06-09-1886 in Ouddorp, dochter van Jacob Spee en Jannetje

Hameeteman. Baaltje is overleden op 27-06-1973 in Dirksland, 86 jaar oud. Baaltje trouwde, 29 jaar oud,

op 21-10-1915 in Ouddorp met Cornelis Both, 36 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-04-1879 in

Dirksland. Cornelis is overleden op 07-07-1950 in Dirksland, 71 jaar oud.

Beroep: gemeente-ontvanger

Kind van Baaltje en Cornelis:

1 Cornelis Both, geboren op 30-06-1917 in Dirksland Volgt V.

V Cornelis Both is geboren op 30-06-1917 in Dirksland, zoon van Cornelis Both en Baaltje Spee. Cornelis

is overleden op 22-03-1976 in Dirksland, 58 jaar oud. Cornelis trouwde met Maaike van Bochove.

Maaike is geboren op 19-07-1917 in Den Bommel, dochter van Izaak van Bochove en Laurentia Dekker.

Maaike is overleden op 08-02-2005 in Dirksland, 87 jaar oud.

Baaltje Spee en Cornelis Both sr. Metalen Kruis.

(foto uit collectie van C.J. Hameeteman) Er waren twee uitvoeringen: voor dienstplichtigen

(met oranje-blauw lint) en voor vrijwilligers (met

oranje-groen lint)

Noten:

1. Nicolas-Joseph Daine, 1782-1843, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; een beroepsmilitair die met de legers

van Napoleon door Nederland, Duitsland, Polen en Rusland getrokken was.

2. Archief vml. gemeente Ouddorp, inv.nr. 1668, 1674.

3. Zie huwelijkse bijlagen Ouddorp, 1841.
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Honderdjarigen
door E. Lassing-van Gameren

Johannis de Koning, 1833-1935

Steeds meer mensen bereiken de leeftijd van honderd jaar, maar het blijft een bijzondere gebeurtenis

waar de regionale pers toch altijd nog wel een hoekje voor inruimt. Zeventig jaar geleden werd ook een

verslaggever op pad gestuurd om het verhaal van de honderdjarige op te tekenen. Al was de toon van de

artikelen wel anders dan nu, het blijft interessant, ook voor genealogen. Misschien is er onder de

donateurs ook iemand met een honderdjarige in de familie. Wij ontvangen graag ook uw verhaal om in de

nieuwsbrief te plaatsen! Als voorbeeld laten we hier het verhaal van Johannis de Koning volgen, die het

mocht beleven aan het eind van zijn leven twee maal met een foto in de krant te komen.

Uit Onze Eilanden van 27februari 1933

Oude-Tonge. Een honderdjarige.

Vrijdag, 24 Februari j.l. herdarcht de heer Joh. de Koning zijn

100sten verjaardag. Dit heugelijk feit heeft ons aanleiding gegeven

den ouden baas met een bezoek te vereeren, teneinde een en

ander van zijn eeuw aan de vergetelheid te ontrukken. Bij stukjes

en beetjes vertelde hij van zijn leven, dat niet meer opleverde dan

harden arbeid. Te Hoogvliet werd hij geboren. Zijn vader verloor hij

reeds toen hij nog maar een half jaar oud was. Met zijn moeder

vertrok hij later naar Spijkenisse, waar hij reeds op 8 jarigen

leeftijd moest gaan hooisnijden aan de Welplaat. Op 12-jarigen

leeftijd kwam hij te Oude-Tonge en heeft daar sindsdien gewoond.

In dat jaar, in 1845 dus, schijnt een merkwaardige periode in de

Konings leven te zijn gekomen. Volgens hem, was “het kwaad in

de aarpels gevaren”, [de aardappelziekte, die toen in veel landen

grote gevolgen had] tengevolge waarvan de geheele oogst

mislukte. En hoofdschuddend vertelt hij zijn somber verhaal van het leed en de ellende die toen moet zijn

geleden. Geen eten, geen kleeding, geen schoeisel, geen bedden, ellende en ondragelijke armoede. Zijn

moeder hertrouwde later, maar daar er nog al eens oneenigheid scheen te zijn tusschen hem en zijn

stiefvader, huwde hij op 22 juli 1853 met Aartje Sluimer, met wie hij 67 jaar getrouwd is geweest.

Aan de indijking van den Aymon-Louisepolder [tot 1856 de bekade gorzen ten oosten van de haven van

Oude-Tonge] heeft hij meegeholpen. Toen deze invloeide werd de geheele polder met vlas bezaaid. Met

een zekere voldoening vertelt de oude dan nog, dat hij de beste was van de 102 arbeiders met plukken en

binden. Niemand die hem kon bijhouden, maar dan ging hij weer wat kalmer werken. Alleen als ze hem

wilden overvleugelen, liet hij even merken, dat hij er ook nog was. Hij heeft dagen meegemaakt van ’s

morgens 4 tot ’s avonds 7 uur voor 22 stuivers, garst snijden in het aangenomen voor f 1 per dag, ’s

winters voor 60 cent een vollen dag. Zoo heeft hij gezwoegd tot zijn 85
ste
 jaar. Nadien had hij niet veel

meer gedaan, vertelde hij. Volgens zijn kleindochter heeft hij echter nog wel aardappelen gedolven in zijn

eigen tuin toen hij reeds 90 was. Als een merkwaardigheid mag worden gemeld, dat hij nooit heeft gerookt

noch gepruimd.

De oude geniet nu een welverdiende rust. Eerst was hij inwonende bij zijn zoon Cornelis, doch toen deze zijn

vrouw verloor en zelf bij een dochter ging inwonen, ging de oude op 98 jarige leeftijd naar zijn zoon Jan, waar

hij thans nog verblijft. Hij heeft hier een reuze goede verzorging. Doof is hij nog niets, doch zijn gezicht is bijna

geheel weg. Ook zijn eetlust laat nog niets te wensen over. We wenschen De Koning nog vele gelukkige

dagen.”

Dat de ouders van Johannes het niet breed hadden, blijkt wel uit een notariële akte uit 1830 waarin zijn

vader Jan zich beschikbaar stelt als remplacant voor de dienstplicht van een andere man Hij kreeg daar f

50 voor, en nog eens dat bedrag na terugkeer uit de dienst. Of vader echt in dienst is geweest – het zou

kunnen, dit was de tijd van de Tiendaagse Veldtocht – weten we niet, wel dat hij al in 1833 is overleden.

De weduwe hertrouwde met Hugo Boom. Deze man uit Oude-Tonge had een zoon uit zijn eerste huwelijk

in Spijkenisse wonen; mogelijk hebben zij elkaar zo ontmoet.

Johannes is nooit in dienst geweest: blijkens de opgave bij zijn huwelijk werd hij vrijgesteld wegens

“ligchaamsgebreken” met “merkbare teekenen aan de regterhand”. Dit kwam ter sprake in het gesprek

met burgemeester Vooijs van Oude-Tonge. Want in 1935 kwamen de Maas- en Scheldebode en de
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eerste burger aan de bedstede van Johannis de Koning om hem geluk te wensen met het bereiken van de

102-jarige leeftijd. Een stukje uit de krant van 25 februari:

´Wij hebben een bezoek gebracht bij Johannes de Koning, de oudste inwoner van het eiland Goeree en

Overflakkee, die in deze dagen de belangstelling genoten heeft van de geheele streek. Zondag jl. vierde

hij zijn 102 den verjaardag.

De oude De Koning woont in bij zijn zoon Kees en zijn kleindochter, allebei reeds mensen op leeftijd. Erg

hartelijk werden wij ontvangen, de oude heer lag op bed. “Hij wordt lui”, glimlachte zoon Kees. Nadat wij

over alles en nog wat gesproken hadden, het gesprek liep natuurlijk voornamelijk over de oude baas, werd

de bedsteedeur geopend; de oude De Koning lag er heelemaal onder, zijn witte slaapmuts prikte door de

deken-heuvel heen. “Hé, opa, hier is een man, die kwam eens met je praten”, aldus de kleindochter van

vijfenveertig jaar. ….Hoe kom je toch aan zo’n rare wijsvinger, opa?

Ja, zie je, daar heeft vroeger eens een beeneter in gezeten. Van die vinger moet ik je toch eens iets meer

vertellen. Ik moest gekeurd worden voor de dienst. Dat goede ouwe mensch van m’n moeder huilde zoo,

o, ze huilde zoo, toen ik naar de keuring ging. Voor het huis tonden een heele troep jongens, Toen ze mij

zagen, riepen ze: “Wat!, jij wordt goedgekeurd, want als je je eene vinger niet kan gebruiken, dan zet je de

andere maar aan de haan van het geweer.  Ik was al benauwd, want ik was er niks voor om in dienst te

gaan, maar de keurmeesters boven in t gebouw, die schenen die jongens gehoord te hebben, want toen ik

binnen kwam zeiden ze al: De Koning je bent afgekeurd voor alle diensten! Je begrijpt, hoe blij dat het

goeie ouwe mensch van m’n moeder was”.

Lang kon dit ‘interview’ niet duren, want de oude heer was erg vermoeid. Een maand later is hij overleden.

Het bleef niet bij een honderdjarige in de familie: kleinzoon Dingeman de Koning is 103 jaar geworden!.

Genealogische gegevens

I.

Jan de Koning, zoon van Karel de Koning en Teuntje van Sprang. Geboren 1766 te Woudrichem, overl.

1837 Oud-Beijerland. Gehuwd in 1791 te Strijen met Annigje Vlasblom, dochter van Bastiaan Vlasblom en

Kaatje van Bruggen, geboren ca. 1764 te Sint Antoniepolder, overl. 1837 te Oud-Beijerland.

Vier kinderen, waaronder Jan, zie II.

II.

Jan de Koning, geboren 11-10-1797 in De Hitsert, overl. te Hoogvliet 12-10-1833.

Gehuwd op 11-6-1828 te Spijkenisse met Aartje Kuip(ers), dochter van Pleun Kuip, geboren op 1-8-1802

te Spijkeniss, overl. 21-10-1870 te Oude-Tonge.

Kinderen:

Willempje, 1829-1895, geh. met Jacob Kieviet.

Annetje, 1830-1831

Johannes, 1833. Zie III.

Aartje Kuipers is in 1844 hertrouwd met Hugo Boom. Uit dit

huwelijk geen kinderen.

III.

Johannis de Koning, geboren 24-2-1833 te Hoogvliet,

overl. 31-3-1935 te Oude-Tonge.

Gehuwd op 22-7-1853 te Oude-Tonge met Aartje Sluimer,

geb. 1834 te Oude-Tonge, overl. 17-3-1920 te Oude-

Tonge.

Kinderen uit dit huwelijk:

Jannetje, geb. 22-12-1853, overl. 5-10-1854 te Oude-

Tonge.

Cornelis, geb. 17-10-1855, overl. 7-4-1856 te Oude-Tonge.

Jan, geb. 1-10-1858. Zie IVa.

Cornelis, geb. 30-12-1866. Zie IVb.

Arij, geb. 11-11-1869

IVa.

Jan de Koning, 1858-1934, gehuwd met Maria Les.
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Eén dochter: Aartje (1889-1953). Zij verzorgde mede haar opa tot aan zijn dood.

IVb.

Cornelis de Koning, 1866-1957, gehuwd 1891 met Johanna van Eck.

Kinderen, alle geboren te Oude-Tonge:

Johannis, geb. 23-8-1891. Vertrokken naar Rotterdam

Dingeman, geb. 3-9-1893. Zie Va

Arie, 1895-1905

Pieter, geb. 28-3-1897. Zie Vb

Neeltje, geb. 26-1-1899, gehuwd met Pieter Fluit.

Aartje, geb. 21-7-1902, gehuwd met Koert

Cornelia, geb. 3-8-1904, geëmigreerd naar Canada

Arie, 1905-1928

Va.

Dingeman de Koning, geb. 3-9-1893 te Oude-Tonge, overleden te Hoogvliet 1997, 103 jaar oud. Gehuwd

op 19-11-1915 te Oude-Tonge met Margaretha Johanna Breeman, geb. 1895 Ooltgensplaat.

In 1924 vertrokken naar Rotterdam.

Kinderen: Elisabeth Johanna, Johanna, Cornelis.

Vb.

Pieter de Koning, geb. 28-3-1897 te Oude-Tonge, overleden Oude-Tonge 1985. Gehuwd met Jaapje van

de Tonnekreek.

Kinderen: Cornelis en IJsbrand.
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