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VAN HET BESTUUR 
 
Genealogische Dag 2007 
Nog een paar weken en dan is het zover: 3 maart, de Genealogische Dag Goeree-Overflakkee 2007. Ik 
hoop dat u uw genealogische vriendenkring erop attent gemaakt hebt voor zover ze dat nog niet konden 
weten. Het belooft weer een zeer interessante dag te worden. Het programma vindt u elders in deze 
nieuwsbrief. Hoewel de ontmoeting met anderen het hoogtepunt is, wil ik u toch wel verklappen, dat de 
lezing van Jeroen-Martijn Hangoor zeer interessant gaat worden. Archivaris Jan Both wil voor 
belangstellenden weer een rondleiding door het archief verzorgen. Een unieke kans om het 
zenuwcentrum van een archief te bekijken. Van de afd. Zeeland van de NGV komt dhr. J. Remijn mee, 
die alles weet van het programma Haza-Data. Als u er al mee werkt, maar er toch nog niet zo mee uit  de 
voeten kunt, dan heeft u nu een kans om u uitvoerig te laten voorlichten. Dhr. Van der Valk heeft weer 
diverse mappen afgeleverd, waarvoor wij hem heel dankbaar zijn. Welke mappen? Dat hoort u op 3 
maart. 
 
Penningmeester 
Jan Grinwis gaat nu echt stoppen met z’n werk als penningmeester. Verandering van werk, werksituatie 
en lokatie dwingen hem nu daartoe, want hij gaat voorlopig in Duitsland werken. Natuurlijk vinden we dit 
wel heel erg jammer, maar tegelijkertijd zijn we voor hem blij, dat alles weer op de rails staat. Jan bedankt 
voor het vele werk, dat je voor het Genealogisch Centrum hebt gedaan en voor enorme hoeveelheid tijd, 
die je erin gestopt hebt. Naast penningmeester was je ook nog de redactie van de nieuwsbrief. Veel geluk 
in je nieuwe werk- en woonomgeving en nogmaals bedankt. 
 
Nieuwe penningmeester   
Gelukkig hebben we ondertussen een nieuwe penningmeester gevond. Teun Koppenaal uit Oude Tonge 
is bereid om het werk over te nemen. Daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee. Teun, welkom bij de club 
en we hopen dat je er veel plezier aan zult beleven. Voor financiële zaken kunt u dus bij hem terecht: 
koppenaal@concepts-ict.nl
 
Ledenadministratie 
Jan Grinwis hield ook de ledenadministratie bij. Dat werk wordt overgenomen door Gerrit v.d. Boogert uit 
Middelharnis. Alvast bedankt Gerrit voor je spontane toezegging. Wijzigingen in dit verband kunt u dus in 
het vervolg aan hem doorgeven. Zijn emailadres is: gvdboogert@hetnet.nl
 
Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief hoop ik voorlopig zelf op me te nemen. Alle bestaande rubrieken blijven 
gehandhaafd. De vragen lijken echter wat opgedroogd, terwijl in de praktijk blijkt dat er genoeg zijn, dus 
aarzel niet om ze in te dienen. Interessante artikelen zijn eveneens van harte welkom. 
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Tot ziens op de Genealogische Dag     Cor Hameeteman 
 
Financiële bijdrage.  
De kosten voor materialen, onderhoud, gas, water en electra zijn in de afgelopen jaren wel gestegen, 
maar de bijdrage is niet trendmatig verhoogd. Daarom heeft het bestuur besloten om de minimale 
bijdrage te verhogen naar € 12,50. Als u meer wilt geven is dat natuurlijk van harte welkom. 
 
Hoe kunt u betalen? 
Omdat de financiële administratie nog niet is overgedragen, komen er dit keer geen acceptgiro’s bij de 
nieuwsbrief. U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage voor 2007  te storten op rek.nr. 36.13.32.181 
ten name van St. Genealogisch Centrum Goeree- Overflakkee te Goedereede met als vermelding 
“Donatie 2007”  
 
 
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 is de komende maanden als volgt  
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. 
 

 
5e GENEALOGISCHE DAG GOEREE-OVERFLAKKEE: 

 
Zaterdag  3 maart 2007 wordt de zesde genealogische dag gehouden. Dit zal deze keer weer 
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 onder de titel "Met deze vat ik de pen op…..”, het herontdekte reisverslag van H.W. 
Ferleman. Dit is beslist een aanrader. 
Toegang voor donateurs €2,50, voor anderen € 3,50.  
 
Routebeschrijving naar deze locatie: 
 
Eigen vervoer:  
Volg de borden Middelharnis  
U komt net buiten de bebouwde kom van Middelharnis een rotonde tegen  
volg het bord ‘Oostplaat’  
de volgende rotonde driekwart rond  
eerste weg rechts (gebouw ISGO)  
 
Openbaar vervoer:  



Vanaf Rotterdam CS metro naar Rotterdam-Zuidplein  
Neem daar buslijn 136 (stopt in Middelharnis) of 133 (overstappen in Oude-Tonge op lijn 136)  
Uitstappen halte Beneden Zandpad Volg bordje VVV (u gaat op de dijk lopen)  
Aan eind (winkel)dijk rechtdoor bij ABN/AMRO (Oostdijk)  
Aan eind Oostdijk bij oversteekplaats naar beneden (Oost Voorgors)  
Aan het eind Oost Voorgors bent u bij het streekarchief (gebouw ISGO) gearriveerd  
In de directe omgeving van het archief is geen bushalte. Looptijd vanaf de dichtstbijzijnde halte is ca. 15 
minuten.  
 
Mocht de bereikbaarheid een bezwaar zijn, dan bieden wij de gelegenheid u op te halen bij de bushalte 
Gemeentehuis om 9.45 uur.  
Gaarne bijtijds opgeven bij het secretariaat. 

 
 

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 in het streekarchief. De prijs voor 2007 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.  
 
 
 
Archivaria 
 

Een Ouddorper trekt ten strijde (2) 

In de vorige nieuwsbrief werd verteld over de 
brief die George Spee (Ouddorp 1812-1881) aan 
zijn ouders schreef over zijn belevenissen 
tijdens de Tiendaagse Veldtocht. We 
suggereerden al dat hij als beloning en 
herinnering aan die tocht het Metalen Kruis zal 
hebben ontvangen. Dit is inderdaad gebeurd en 
als bewijs daarvan tonen we deze foto (uit de 
verzameling van de heer T.N. Schelhaas, zelf 
een nazaat van Adrianus Spee, de broer van 
George). George poseert hier voor de fotograaf, 
met de bewuste onderscheiding opgespeld. 

 

 

De oud-strijder verdiende de kost als 
huisschilder, maar kon ook niet onverdienstelijk 
tekenen. Hij heeft ook lessen hierin gevolgd. 
Een voorbeeld van zijn kunnen is deze tekening, 
waarschijnlijk afkomstig uit een losbladig poëzie-
album of vriendenboekje, daterend uit 1839: 
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Inwoners van Goeree-Overflakkee ontleend  
aan de sententieboeken van het Hof van Holland  

(verzameld door dhr. M. Zaaijer) 

Periode 1549- 1637  
Boek nr. 0 521  
17. 2.1549 In der saecke hangende voor den Hove van Hollandt tussen Commer Eeuwoutsz schout, 
Dirck Cornelisz, Lenaert Cornelisz, Claes Huijgezn, Cornelis Pietersz, Jan Cornelisz op ten Nolle en 
Jan Cornelisz schepenen van de Vier polders, Jacob Jacobsz alias Muijs schoudt van ‘t Oudelandt, 
Nijeuwelant ende Noordergors binnen den lande van Westvoorne, Mathijs Cornelisz, Adriaen 
Adriaensz, Meeus Thonisz, Cornelis Pietersz, Bastiaen Bouwensz, Meeus Piersz schepenen van ’t 
voorsr Oude Landt; Lauwerus Jacobsz, Anthonis Jacobsz, Dimmen Woutersz, Cornelis Willemsz, 
Jan Willemsz Kievit, Adriaen Claesz en Cornelis Adriaen Claesz schepenen van ‘t Oude Nijeuwelant; 
Huijch Willemsz, Jacob Willemsz Kievit, Anthonis Jacobsz, Commer Willemsz ende Eeuwout 
Joestezn schepenen in t Oude Noordergors; Jan Jansz van den Haer voor hem zelven ende vuijten 
name van zijne huijsvrouwen moeder; Lenaert Jansz voor hem zelven ende zijnen huijsvrouwen 
moeder; mr. Gielis Jansz voor hem zelven ende zijn moeder, susters ende broeders alle als geërfden 
in den polder van Oostdijck in t voorsr, lant van Westvoorn oft ‘t meesten deel van dien, mitgaders 
die schouten en schepenen van den dorpen en de poldereren gelegen in t lant van Voorne ande 
oostzijde van Vlackee als Oostvoorn, Rugge, Cleijn Oestarlant, Strijpe Lodderlant, oude Nataris, 
Nijeuwe Nataris, Oude Rackanige, Nijeuwe Rackanige, Pancras Gors, St. Annen polder, Nijeuwe 
Hellevoet, De Quack, t Weergors, beijde de struijten Ouden Hoorn, Nijeuwen Hoorn, t Nijeuwelant 
Verhouck, Oude Hellevoet, Oude Goete vuijten name ende van wegen t gemeene plattelant van 
Voorne leggende ande oostzijde van Vlackee voorsr. ende den inwoonders van dien impetranten in 
relieff ende raeu actie an d een zijde ende Jan van Nederveen ambachtsheere van Dircxlant, Jacob 
Suijs als oom ende voocht van Pieter Suijs, ende Jacob Pijnssz als man ende voocht van jonckrouwe 
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Baerte van Almonde, eertijts weduwe van wijlen Anthonis Suijs, gedaechden an d’ ander zijde.  
Het geschil betreft de gemeene lantsrente.  
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