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2008 
Een goed nieuw jaar toegewenst met veel genealogisch onderzoekplezier en nieuwe vondsten 
 
Toekomst Genealogisch Centrum 1 
De deadline van 1 december is voorbijgegaan zonder dat er verhuisactiviteiten waren. De 
woningbouwvereniging van Dirksland, de huidige eigenaar van het pand dat we gebruiken, was zo 
vriendelijk om ons aan te bieden nog even te kunnen blijven zitten. Hoe lang dat zal zijn weten we op 
dit moment niet. De gesprekken met het ISGO zijn ondertussen ook nog niet gevorderd. We zijn al 
heel lang bezig om dit op de agenda te krijgen, maar op de één of andere manier zit er weinig 
voortgang in. Tegelijkertijd gaat de woningbouwvereniging vragen hoe lang we nog in het pand zullen 
zitten. We zijn het bestuur van deze vereniging in ieder geval zeer erkentelijk voor hun aanbod. 
Tot de Genealogische dag 2008 verandert er nog niets, maar voor de periode daarna is alles nog 
onzeker. 
 
Toekomst Genealogisch Centrum 2 
Het bestuur heeft ondertussen wel enkele belangrijke besluiten genomen: 

1. De Stichting blijft bestaan 
2. De werkgroep gaat door met de collectie familieberichten. 
3. De nieuwsbrief blijft 
4. De Genealogische Dag blijft een jaarlijks terugkerend element 
5. Het onderzoek gaat door 
6. Het uitbreiden van de verzameling gaat ook gewoon door. 
7. De website blijft. 

 
Dat betekent wel dat we kunnen blijven bestaan als we donateurs houden. Donateurs bieden de 
financiële basis om de collectie in stand te houden en uit te breiden. Om de donateurs zoveel mogelijk 
tegemoet te komen zal de nieuwsbrief in de loop van dit jaar een update krijgen. Hoe en in welke vorm 
moet nog besproken worden.  
Al met al zijn dit dus best belangrijke ontwikkelingen.  
 
Meubilair 
Het meubilair uit het Feijne Kwartier dat niet meegaat naar het Streekarchief, moet ook nog een 
bestemming krijgen, of beter gezegd verkocht worden. Marktplaats.nl is natuurlijk altijd een 
mogelijkheid. Als u ideeën heeft, horen we het graag 
 
Financiën 
Het was een hele operatie om uit te zoeken wie er nu wel en wie niet betaald had voor 2007. 
Sommigen werden zelfs boos vanwege de aanmaning, maar u hebt ondertussen wel begrepen dat we 
bij betalingsoverschrijvingen van de bank bv. wel kunnen zien dat men. J. Jansen betaald heeft, maar 
niet welke men. J. Jansen. We hebben nogal wat van diezelfde achternamen. Gelukkig is het meeste 
wel opgelost. Als u nog niet betaald heeft en dit tegelijk voor 2008 wilt doen, wilt u dan in ieder geval 
de boekjaren vermelden.  
Hier nog even de gegevens: bankrek. 3613.32.181  tnv. penningmeester GCGO te Oude-Tonge. 
 
 
 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE



Grafzerken 
Verschillende donateurs en/of bezoekers hebben al gevraagd of wij ook een bestand maken van 
grafzerken van de verschillende begraafplaatsen op Goeree-Overflakkee. Anderen hebben 
aangegeven bezig te zijn met het fotograferen van zerken. Om dubbel werk te voorkomen, geef ik hier 
even de websites door waar al heel veel opstaat. Als u dus iets hebt, dat er nog niet bijstaat, kunt u 
beter met de webmaster contact opnemen. 
www.zerken.nl 
www.graftombe.nl 
 
 
Genealogische Dag 
Op de laatste pagina vindt u weer de uitnodiging voor de Genealogische Dag Goeree-Overflakkee op 
1 maart 2008 in het Streekarchief aan de Dwarsweg in Middelharnis. Jan Both zal weer een 
rondleiding verzorgen door het archief en Eva Lassing gaat een zeer interessante lezing houden 
getiteld: Zwijgen en zwoegen? een geschiedenis van Flakkeese vrouwen. 
 Cor Hameeteman 
 
 
 
Uit de historie 
 Waarschijnlijk kent u de beruchte heksenprocessen uit Goedereede wel. In de negentiende eeuw 
verscheen in het Tijdschrift voor strafrecht het verhaal, geschrven door Mr. L.M. Rollin Couquerque. 
(deel 12, Leiden 1897).  Op pag. 354 vermeldt hij dat “negen vroede mannen, alle wethouders van 
Goedereede, op hun ambtseed in een verhoor door baljuw Wyelandt  gehouden, op 12 september 
1592 verklaarden, dat Joosgen Costers sinds lang befaamd was van toverij”.  
 
Wie waren deze “vroede mannen”? Hieronder volgt het originele stuk met daarin hun namen. 
Misschien zit er een voorvader van u bij. 
 
Toverij te Goedereede 
Wij Corn. Marinusz. Oudt omtrent 65 jaeren, Doen Willemsz. out omtrent 43 jaeren, Willem Philipsz. 
out omtrent 38 jaeren, Cornelis Pietersz out omtrent 31 jaeren, Adriaen Piersz. Hollaer out omtrent 46 
jaeren, Claes Barentsz. out omtrent 42 jaere, Adriaen Jorisz. out omtrent  55 jaeren, Adriaen 
Willemsz. out omtrent 48 jaeren en Michiel Jobsz.out omtrent 68 jaeren wethouders der stede 
Goederede rechtelijck daertoe verdacht zijnde om der waerheijt getuigenis te geven ten versoecke en 
ter Instantie van den officier der stede voorn., verclaeren bij den eedt in t stuc haerder Officitie 
gedaen, dat sij luiden over zekere tijt menichmael ende tot diversche stondenj hebben hoorten zeggen 
dat Joosgen Dierxcdr, geseijt Joosgen Costers, int gerucht ende befaemt es geweest van toverie, 
verclaeren verder dat twee halve susters als Nijnge en leene Dimmesdr. Van t seijt van toverie tot 
Goederede mitten viere geexecuteert zijn, des most hun allen god helpen. Ende des ten oirconden 
hebben wij t seegel ter saicken dese stede onder opt spacid van dezen doen drucken den 12 
Septembris anno 1592. Mij present als secretaris van de wet daertoe geconsisteert. 
 
NA, Den Haag, Hof van Holland, boek 5198 
 
 
Sommelsdijk 1 
Enkele namen van huizen boerderijen, of landerijen in Sommelsdijk (of eigenaars die in Sommelsdijk 
wonen) en die voorkomen in het rechterlijk archief met datum en/of vindplaats. 
17-1-1744 Willem, Johannes Braber woonende in de Nieuwestad verkoopt aan Jacob van der 

Valk woonende Sommelsdijk sekere huijsinge ende gevolge staande teynde den 
buitenbeloop op den dijk van de polder den Nieuwen Oostmoer, bezuijden de Stadse 
Molendijk, jurisdictie Sommelsdijk, vanouds genaamt het “Roodt Pannenhuijs” . Op 6-
4-1747 is Thomas Winkels uit Sommelsdijk eigenaar. Hij heeft het pand eerder 
gekocht had uit de boedel van Jacob van der Valk.  

30-7-1744 Betreft de wooninge genaamt Langendam gelegen op nr. 198 bewesten de 
Langewegt in den Oudenlande van Sommelsdijk. 

12-4-1745 Adriana van Aflaken, wed. van Aren Korvijnk, eigenaresse van de Steene 
Koornwindmole, staande aan de westzijde annex dese plaatse Sommelsdijk. 

21-4-1745 Cornelis Voordijk is eigenaar van het huiijs van outs genaampt “Oostindien”staande en 
gelegen aan de noordzijde van het Uijthoff belend noord en zuid den Heerenstraten en 
west ’s Heeren Achterweg. Hij verkoopt dit huis d.d. 16-2-1747 aan Dirk van Bregt 

 
 
 
 



3-5-1763 Betreft 20 gemeten 244 roeden, van ouds genaamt “Davids Stee”gelegen in de polder 
het Oudelant, jurisdictie Sommelsdijk, aan de westzijde van de Proostweg op nr. 124. 

3-8-1763 Bierbrouwerij genaamt het “Wapen van Zeeland”gelegen teynde de Bastiaan 
Doelstraat bezuyden Sommelsdijk 

 
M. Zaaier, Den Haag 
 
 
Weeskamerboeken leveren in de regel een schat aan gegevens betreffende de familieverhoudingen, 
maar ze kunnen ook een vrij goed beeld geven van de financiële stand van zaken in een familie. 
Inventarissen verschaffen eveneens informatie over beroepen, salarissen, producten en de prijzen 
ervan. 
Als voorbeeld hier een gedeelte uit het Weeskamerarchief nr. 147 van Ouddorp 
Met Westn. wordt de polder Westnieuweland bedoeld. 
 
 

Deel 1    

 
10-8-1801 Staat van de goederen die Dirk Hendriks Tanis en Grietje Maartens Tanis zijn 

aangekomen in hun moeders plaats uit de nalatenschap van wijlen hun grootmoeder, 
Grietje Maartens Tanis, overleden 24-4-1801 in haar bouwwoning, staande en 
gelegen in de polder het Westn. 

 
27-11-1801      Akte van kaveling. 

Scheiding tussen  Grietje Hendriks Tanis, op 6-12-1805 getrouwd met Ambrozius 
Petzinger en Dirk Hendriks Tanis 
 
Het testament van Grietje Maartens Tanis en Dirk Hendrik Tanis  is van d.d. 8-8-1796 
Grietje en Dirk zijn voor voor ¼ portie erfgenamen 
Cavel voor de voogden van Dirk (minderjarig) Cornelis Lodder en Cornelis Janse 
Tanis:Twee gemeten, genaamd de Twee Gemeten in Westn.   f 850 
Twee gemeten en 127 roeden, de westelijkste lange meten in ’t Westn.  f 600    
De helft in een 32 ste gedeelte (64 ste portie) in de meestoof De Onverwacht 
Een obligatie ten laste van de Hals en Scharrezeepolder             f 1200 
        Totaal             f 2625 
Rekening en verantwoording 
Hendrik DirkseTanis als gelaste van de meerderjarige kinderen en de voogden van de 
minderjarige kinderen en kleinkinderen van wijlen Krijntje Hendriks Tanis, overleden 8-
9-1806, in leven wed. van Dirk Maartens Tanis, gedaan op haar bouwwoning in ’t 
Oudeland ( Deze bouwwoning is de boerderij de Palmstee. Deze boerderij is in 1943 
door een bombardement verwoest en later op dezelfde plaats met dezelfde naam 
herbouwd) 

 



 
Rekening gedaan aan Kommer van der Wende in huwelijk hebbende Catholijntje 
Dirkse Tanis ter eene, den rendant selve ter tweede, Maarten Dirkse Tanis ter derde, 
Eeuwout Dirkse Tanis ter vierde, Cornelis Dirkse tanis ten vijfde, Abram Poulus Voogd 
in huwelijk hebbende Dimmetje Hendriks Tanis ter zesde, Maartje Jans de Vogel wed. 
van Maarten Dirkse, Tanis legitieme erfgename mitsgaders de meerderjarige kinderen 
en Johannes Swoord en Eeuwout Kommers Tanis als voogden over de minderjarige 
kinderen van Maarten Dirkse Tanis en Maartje Jans de Vogel, gedaan in guldens, 
stuivers en penningen, 20 stuivers het stuk. 
 
Een paard  heeft de waarde van f 120 
Een koehuid f 6 
Voor 5 vaten mee (meekrap) f1510 
Johannes Groen is koopman te Rotterdam voor de tarwe, evenals v.d. Acker en 
Sanders. 
 
Dan volgen de kosten van de begrafenis van Grietje Maartens Tanis 
Jacob v.d. Weel is de doodgraver 
Twee personen die het lijk hebben ontwaad.    f 11:4:- 
Job Kaptein voor een eike doodkist     f 30:-:- 
Jacob v.d. Willigen voor het bekendmaken van het overlijden  f 6:-:- 
Jacob v.d. Willigen voor het maken en toedoen van het graf   f 1:7-:- 
Kerkmeesters van Ouddorp voor het kerkregt    f 1:8:- 
Voor het gebruik van het doodkleed     f 1:4:- 
Chirurgijn Cornelis Broer      f 127:11:- 
Voor geleverde medicamenten door chirurgijn Jan Swoord  f 7:14:- 
Betaald aan de dorser voor u dagen stilliggen bij het overlijden 
Van Krijntje Hendriks Tanis      f 4:-:- 
Voor een schip turf ten behoeve van de meestoof Onverwacht??????? 
 
17sept 1807 
Aan de dorsers voor het dorschen van  4 ½ zak garst   f 1:11:8  
        6 ½ zak haver   f 2:5:8 
Aan de dorsers voor het lossen van 5 voeren    f -:10:- 
Voor het dorsen van 7 zakken rogge      f 4:4:- 
Aan Willem van Rumpt voor bonen snijden     f 13:15:- 
Voor bonen binden        f 4:7:- 
Haversnijden        f 3:12:- 
Voor zes dagen meedelven      f 8:8:- 
Aan Evert Swoord en Pieter Lauwe 
 
29-9-1807 
Aan Willem Holmus voor maaien van 523 roe klaver   f 4:16:- 
Voor een halve zak ?????????      f 6:10:- 
Voor ’t praseeren van een kalf      f 6:10:- 
De slagter voor ’t slachten van een kalf     f 1:2:- 
Eeuwout Dirkse Tanis voor 12 dagen werken    f 16:16:- 
Pieter Bredman voor sterke drank     f 3:1:- 
Voor verweijding van een paard en teerkosten    f 15:6:- 
Voor ’t schoonmaken van de watering     f 3:16:- 
Aan Klaas Westhoeve voor 14 dagen arbeiden    f 10:10:- 
Saartje Pater voor een half jaar huur als dienstmaagd   f 1:5:- 
 
Totale ontvangst  f 10.610:11:4 
  Uitgaaf     f 5.149:7:12 
  Over      f 5.461:3:8   

 
2-4-1807 Staat en inventaris 

Bouwwoning, bestaande in een huis, schuur, keet, wagenhuis en verdere timmeragie 
en plantage met de nombre van 56 gem. haaygemeten, staande en gelegen in den 
polder het Oudeland, belend Oost, Zuid en West de weg en noorden de duinen, 
daaronder begrepen de zogenaamde Bieseweij dewelke belent is oost de weg, zuijdt 
Leendert en Kommer van der Wende, west Cornelis van der Wende en ten noorden 
de duijnen        f 4900:-:- 
(hiermee wordt weer de Palmstee bedoeld) 
 



Erfgenamen: 7 legitimarissen 
1 Catholijntje Dirkse Tanis 
2 Maartje Jans de Vogel, wed. van Maarten Dirkse Tanis  
3 Hendrik Dirkse Tanis 
4 Maartje Dirkse Tanis 
5 Eeuwit Dirkse Tanis 
6 Cornelis Dirkse Tanis 
7 Dimmetje Dirkse Tanis 

 
Speciale veldnamen de Slimme 3 gemeten 
    4 ijtje 

     de Zeeve lijnen 
     de Hoge 2 gemeten 
     het Met (Nieuwenoord) 
     de Vroone (WestNieuwland). 
  Recepissen 
  Losrenten en 30-jarige renten, contante penningen   f 3062:11:- 
  Gewerkt goud, zilver, meubilair en anderen goederen, hout, hooij en stroo  

f 2519:16:4 
Alles tezamen f 47.532 
Vaderlijke nalatenschap f 23.702:-:- 
Deze staat en inventaris heeft  in het bewuste weesboek 137 kantjes 
De verdeling vond plaats op 20-10-1807 

 
 
De serie bekende mensen van Goeree-Overflakkee evenals een kwartierstaat van een bekende 
Nederlander die afkomstig is van het eiland, krijgt in dit nummer weer een vervolg. Als u iets heeft 
voor deze serie is het natuurlijk van harte welkom. 
 

 
 

Bekende mensen van Goeree en Overflakkee (3) 
 
In deze nieuwsbrief deel 3 van een serie over de stamboom van bekende personen van  Goeree en 
Overflakkee. In deze aflevering worden de voorouders van Nel Slis in beeld gebracht. Het verhaal leest 
u hieronder. Eerder in deze serie hadden we de kwartierstaten  van Dhr. L. Visser en wielrenner Koos 
Moerenhout 

 
 

Kwartierstaat Nel Slis 
samengesteld door Eva Lassing-van Gameren 

 
Neeltje Adriana Slis, ofte wel Nel, werd in 1913 geboren 
op de ouderlijke boerderij aan de Galatheseweg tussen 
Ooltgenplaat en Achthuizen. Daar bracht zij ook haar 
kleuterjaren door, met de halfzus uit het eerste huwelijk 
van haar vader. Na het overlijden van haar moeder 
verhuisde Nel naar Middelharnis. Daar ook ‘mocht ze 
verder leren’: ze werd leerlinge aan de Rijks HBS. 
Uiteindelijk heeft ze haar eindexamen HBS elders 
afgelegd, aan het Kennemer Lyceum in …. De band met 
Flakkee was daarmee al dunner geworden en dat proces 
zou nog verder doorgaan. 
Nel Slis ging een jaartje naar Parijs, studeerde een 
blauwe maandag farmacie in Utrecht (een oom Slis was 
daar apotheker), deed taalcurssussen, en ging daarna 
naar Lausane om een verpleegstersopleiding te volgen. 
Met het Rode Kruis belandde ze in de winter 1939-1940 
in Finland, waar hulp geboden werd aan de slachtoffers 
van de oorlog, die daar inmiddels woedde. Vanuit 

Finland belandde ze in de Verenigde Staten. Via Schotland kwam ze naar Europa terug. Een korte 
periode werkte ze als verpleegster in Londen. In de laatste oorlogsjaren kon ze de BBC helpen met 
haar kennis van Nederlands en andere talen. Dat was de opstap naar een baan bij het Amerikaanse 
persbureau Associated Press. In die hoedanigheid volgde ze de Europese politiek vele decennia en 



kwam met vele bekenden en beroemden der aarde in contact. Haar verdiensten werden erkend in 
1976 met een koninklijke onderscheiding (Ridder in de orde van Oranje-Nassau). 
 
 
Zo is iemand met puur Flakkeese wortels een vrouw van de wereld geworden. In de kwartierstaat 
vinden we allemaal bekende boerengeslachten van het eiland terug. Bij bijna alle mannen vonden we 
de benaming “bouwman”, enkel Leendert Akershoek was winkelier en Jacob Slis (1787-1861) stond te 
boek als marktschipper en scheepsreder. Ook in de generatie daarvoor die hier niet op de 
kwartierstaat vermeld is, vinden we puur Flakkeese geslachten: de kwartieren 32-63 zijn Slis, Orleans, 
Van der Slik, Kales, Van Es, Van Schouwen, Van Rossum, Driendijk, Akershoek, Lodder, Den Ouden, 
Pijl, Tanis, Witte, Hameeteman, Doeland, Koert, Breeman, Kalle, Van Prooijen, Buth, Tichelman, Both, 
Volwerk, Mijs, Vreeswijk, Zuidijk, Binnenweg, Braber, Van der Elst, Van Prooijen, Kardux. 
Op diverse foto’s die ik gezien heb, valt mij op dat Nel Slis een bloedkoralen ketting met slot draagt. 
Mogelijk was dit dan toch een aandenken aan Flakkee dat zij in ere hield. 
 
 

Het persoonlijk archief van Nel Slis is in bewaring gegeven bij het Persmuseum in Amsterdam. Een 
inventaris ervan is terug te vinden op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis.  De zoon van een Flakkeese vriendin van Nel heeft een in beperkte oplage verschenen 
biografie geschreven (P. Wackie Eysten: Nel Slis, journalist, een levensschets,  2002). 
In de collectie van het Genealogisch Centrum is ook nog materiaal over de familie te vinden. Hierbij 
vindt u afbeeldingen van familiedrukwerk. 
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