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Van het bestuur 
 
Toekomst Genealogisch Centrum. Stand van zaken nu 1. 
In januari hebben we een gesprek gehad met de archivarissen van het Streekarchief. Alle punten die we 
voor een goede samenwerking belangrijk vonden zijn aan de orde geweest. Eva Lassing heeft nu een 
conceptovereenkomst gemaakt die we binnenkort gaan bespreken.  
Enkele belangrijke punten eruit zijn:  

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. 

 
Toekomst Genealogisch Centrum. Stand van zaken nu 2. 
In februari is er een brief naar de Woningbouwvereniging Dirksland verzonden. We hebben daarin 
gevraagd om een gezamenlijke oplossing van de huisvesting. Zodra wij het pand verlaten, blijft 
Ensemble Eeuwkant nog over en in het bestuur hebben we besloten te blijven waar we zitten, als de 
woningbouwvereniging hiermee accoord gaat, totdat ook Eeuwkant een nieuw onderkomen heeft. 
Voorlopig verandert er dus voor donateurs en bezoekers niets.  
 
Meubilair 
In de volgende nieuwsbrief krijgt u ook een overzicht van het meubilair dat niet meegaat naar het 
Streekarchief. Een enkele gegadigde heeft zich al gemeld. 
 
Financiën 
Onze financiële expert, Teun Koppenaal, heeft zo langzamerhand de financiële stand van zaken op de 
rails. De inning van de donateursbedragen voor 2008 is al lang begonnen. Daarvoor krijgt u, als u nog 
niet betaald heeft, bij deze brief een acceptgirokaart. Als u met de bijdrage voor 2007 ook die voor 2008 
heeft betaald, hoeft u natuurlijk niets te doen, maar anders is er werk aan de winkel 
De gegevens van de penningmeester zijn: 
Bankrek. 3613.32.181  tnv. penningmeester GCGO te Oude-Tonge. 
 

GENEALOGISCH CENTRUM 
GOEREE-OVERFLAKKEE



 
 
 
Genealogische Dag 
De Genealogische dag was weer een succes. Het aantal bezoekers was wel wat minder dan voorgaande 
jaren, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de weersomstandigheden. Vrijwel alle 
genealogische instellingen hebben constateren dit probleem en wij steken in dit verband nog gunstig af 
bij vele anderen. 
Er was veel belangstelling voor de lezing van Eva Lassing en het uitwisselen van gegevens en het leggen 
van contacten verliep zeer geanimeerd. Al met al weer een opsteker voor de volgende keer. 
U weet: de vaste datum is de eerste zaterdag van maart. 
 
Hier enkele impressies 
 

      
 
 

    
 
Cor Hameeteman 
 
 

Uit de historie 
 
Behekste koeien. (een fragment dat enige relatie heeft tot de beruchte heksenprocessen te Goedereede) 
 
De koeijckens van Pieter Jobsz. te Outdorp 
14.11.1585 
 
Pieter Jobsz. Woonende tot Outdorp impetrant van mandement paneel contra Gerrit Jansz., zoe hij 



procedeert Gerrit Jansz., man en voocht van Loencke Jobsd., woonende tot Outdorp. Den impetrant 
doen allegeren, dat hij in de werelt nijet en was hebbende dan twee cleijne koeckens tot nooddruft ende 
alimentatie van hem, sijne huijsvrouw ende cleijne kinderkens. Welke voorsr. Koeijkens alsoo waeren 
gestelt geweest dat men daer gheen melck off en hadde connen gecrijghen tot groot verdriet van hem 
impetrant, die daghelicx moste hooren de lamertatie ende sien het gebreck van sijne huijsvrouwe ende 
kijnderen. Ende overmits dat van gelijcken meermaal en veel diversche persoonen in den eijlande van 
Goedereede was geschijet ende datter oick binnen den zelven eijlande woonachtich waren enige 
vrouwen die welcke waeren berucht ende befaempt, ende langhe waeren geweest dat sulcx geschiede mit 
haerder kennisse ofte toe doen. Soe dat de impetrant wesende in dese benartheijdt troost ende raet 
sochte an eenige dienen seijde wetenschap te hebben om het gheene voorschreve es te remedien, was 
ten lesten soe veel diets gemaeckt ende geperswadeert dat hem t ghene voorschreven es toequam deur 
een vrouwe genaemt Loenken Jobsdr. Sulcx dat eens op eenen tijt de impetrant van zijnen arbeijt 
commende om te eeten, vont zijn huijsvrouw seer deerlick ende onpatrente sitten weenen ende crijte 
clagende jammerlijck met haer ende des impetrants kinderen geen raet te weten om nootdruft, waer deur 
die voorschreven impetrant seer was ontroert ende onverduldich ende dar tot alle ongel. voorbij het 
huijsken daer hij in woonde quam gegaen die voornompde Loenken Jobsdr., dewelcke hij impetrant 
eerstmael soetelijck aensprack, hair biddende dat het hair zoude gelieven sijn koeijkens te segenen. Ende 
alsoe de vrouw dair van was onwillich, hair selven seer qualick houdende ende de impetrant zeer lelick 
toespreeckende ende insureerende, soude vuijt onverduldichheit als die voorschreve Loencken Jobsdr. 
hem nagaff, eenige woorden hebben gesprocken, te weten ghij boterhoere ende anders, waeromme en 
wilt ghij mijn koeijkens nijet segenen. Hoewel t selve de impetrant onbekent was ende off sulcx waer soe 
en was hij d eerste ofte innenteur nijet die haer sulcx verweten ende naegeseijt hadde, gelijck genouch 
bleeck, bij een acte van consessie van haren procureur dair van sijnde, dat hoewel vuijt saecke van dien, 
die voorschreven Loencke ofte haren man van t weghen in allen gevalle anders nijet en competeerde dan 
een pr…..actie, soe d impetrant die voorschreve Loencke nijet geaccuseert noch hemselven geinscrebeet 
hadde ad penam. T scheen nochtans dat die voorschreven Loencken haer selve te purge gestelt 
hebbende, desselffs Loencken Jobs man sonder eenige rechtvorderinge ofte dair toe gewesen te sijn bij 
den bailliu van Goedereede, d impetrant hadde doen vanghen ende in scherpen vangenisse houdende 
ende noch houdende was. Hadde mede d impetrant doen betekenen voor burgemeesters ende 
schepenen van Goedereede den dach van rechten, maeckende eijsch van lijfstraff op ten impetrant, sulcx 
dat naer langhe plaijdoije die voorschreven burgemeesters ende schepenen de saecke hadden 
gerennoijeert voor bailliu ende mannen van Voorne ende hoewel het 26e artikel der keure van Voorne 
vermelde expresselijck, dat den bailliu mit zijn mannen gehouden waeren ten minste vier werve jaerlicx 
te rechte te sitten soe verde hij bij pertiën dair toe versocht werde, dat mede in t slot van t ander de 
artikelen der selven keure vuijtdruckelijck hield, dat den bailliu van Westvoorne soude blijven bij zijn 
oude gewoonte, alsoe hij van outs gehouden was geweest de mannen die hem hilpen recht doen de cost 
te geven. Soe hadde nochtans contrare de keure den parthije van den impetrant belieft aen den bailliu 
Pouwel Aertsz. te versoucke een dach van rechten, seggende den bailliu voor alle de costen die manne 
souden verteren. 
T was nu soe dat de mannen op ten 17e Meij anno 1581 verclairt hadden des impetrants parthije bij 
sententie smier ende reijn ende hem impetrant ende allen anderen een euwich swijge ende tot een 
correctie bleeff hij impetrant gehouden sijn voorseijde woorden te revoceren ende te wederwerpen ende 
te doen deelen voor den armen van Goedereede vier sacken tarwe ende gecondemneert in de costen van 
de Vierschare van bailliu ende goede mannen, ontseggen parthie harer verderen eijsch. Volgende welck 
vonnis hij impetrant omme vuijter hechtenisse te geraecken de wederoupinge ofte revocatie gedaen die 
heijligegeestmeesters van Goedereede gecontenteert van de vier sacke tarwe ende den bailliu mitsghaders 
sijn parthije doen presenteren hadde ende om den rechte geleijt naer ouder gewoonte usantie ende 
coustume van Mannenvijerschaer bij de mannen bode voor den bailliu ende mannen, coste ses ponden 
swarte die  oick den bailliu Pouwel Aertsz hadde ontvanghen. 
NA, Hof van Holland nr. O 567, acte 437 
 
M. Zaaijer,  Den Haag 



Sommelsdijk 2 
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. 
19-12-1765 Een boerenwoning bestaande in huys, schuur, wagenhuys vanouds genaamd Rijzenburg, 

gelegen Oudeland van Sommelsdijk. 
15-4-1702 Reynout de Widt verkoopt namens zijn broer Jacob de Widt te Amsterdam het huys, erve 

en schuur gelegen oostzijde van de Voorstraat, van outs genaamd Den Gelaarsden Haan. 
(RA Sommelsdijk 4, pag 102) 

28-11-1792 Een huys genaamd Nieuw Rapenburgh, gelegen aan noordzijde van de Kerkstraat. 
17-2-1794 Huys van outs genaamd de Duyvenkooij, staand en gelegen aan de westzijde van de 

Voorstraat. 
4-4-1798 1 gemet land genaamd Het Stoofhoff, gelegen op nr. 11 in de polder het Oudeland van 

Sommelsdijk, bewesten de Langeweg. 
6-6-1693 5 gem. vroonlant genaamt De Meelsack, liggende beoosten de Molenwegh in de 

Oudelande alhier, belend noord de Kleyne Botkreke ofte landswatering, zuijd Nicolaas 
Tins weduwe, oost de Toedragt. (RA Sommelsdijk 3 pag 158) 

31-5-1704 Huis vanouts genaamt De Moriaan, gelegen aan de westzijde van de Caij. (RA 
Sommelsdijk 4). 

4-5-1759 Huis van ouds genaamd Het Witte Hert, gelegen aan de westzijde van de Nieuwstraat 
ofte den Dubbelden Ring.(RA Sommelsdijk 9) 

15-4-1761 Huis vanouts genaamd Den Oranje Boom, gelegen aan de noordzijde van de Venusstraat 
(RA Sommelsdijk 9) 

26-3-1756 Huis van outs genaamd Out Rapenburg, gelegen aan de noordzijde van de kerk en 
westzijde van de Lombertstraat. (RA Sommelsdijk 9) 

 
M. Zaaier,  Den Haag 
 
 

Weeskamerarchief  Ouddorp 
 
Deel 1 
In de eerste regel van het vorige artikel stond een naam onjuist vermeld: Grietje Maartens Tanis moest 
zijn Grietje Hendriks Tanis 
 
Deel 2 
 
Tanissen huwen Tanissen 
Eerst enkele kwartieren van de personen van wie de vorige keer enkele akten uit het weeskamerarchief  
te lezen waren en daarna nog een bijbehorende akte van authorisatie 
 
De persoon om wie het in eerste instantie ging was  
 

• -Grietje Maartens Tanis, ged. te Ouddorp 23-5-1723, overl. te Ouddorp 20-4-1801 
(gaarderskosten f. 30,-) dochter van Maarten Commerse Tanis en Caatje Johannes Dons, gehuwd 
te Ouddorp 16-5-1745 met Kommer Willems Tanis, ged. te Ouddorp 9-7-1709, overl. te 
Ouddorp (West Nieuweland) 4-5-1782 (gaarderskosten f 6.), zoon van Willem Commerse Tanis 
en Elisabeth Lambregts Neijs.  

Grietje bewoonde de boerderij Het Reigersnest, gelegen op de plaats waar nu de 
camping het Reigersnest is, dus hoek Vrijheidsweg/Westnieuwlandseweg) 

Van hun kinderen is in dit verhaal alleen hun dochter Kaatje van belang 
 



• Kaatje Kommers Tanis, ged. te Ouddorp 2-6-1754, overl. te Ouddorp 29-11-1795 (f 3.) gehuwd 
te Ouddorp 11-4-1783 met Hendrik Dirkse Tanis, ged. te Ouddorp 12-1-1755, overl. te 
Ouddorp 7-12-1809, zn. van Dirk Maartens Tanis en Krijntje Hendriks Tanis 

Kinderen: Dirk, ged. 26-9-1784 
  Grietje, ged. 5-2-1786 
  Krientje, ged.30-3-1788 

• Dirk Maartens, ged. Ouddorp 5-9-1722, overl. 24-11-1770, zoon van Maarten Dirkse Tanis en 
Catelijntje Cornelis Tanis, huwt te Ouddorp 28-4-1748 Krijntje Hendriks Tanis, ged. te Ouddorp 
26-8-1725, overl. te Ouddorp 8-9-1806, dochter van Hendrik Eeuwitsz. Tanis en Susanna Pieters 
Roon.  

Zij bewoonden de boerderij de Palmstee aan de Oudelandse weg te Ouddorp.  
Kinderen:  Catalijntje, ged. 13-9-1750 huwt Kommer van der Wende 

    Maarten, ged. 6-5-1753, huwt Maartje Jans de Vogel 
    Zie akte van authorisatie d.d. 14.1.1807 
    Hendrik, ged. 12-1-1755,  huwt dus Kaatje Kommers Tanis 

Maartje, ged. 26-7-1758 
Eeuwit, ged. 25-11-1759 
Cornelis, ged. 7-8-1763 
Dimmetje, 17-2-1771 (de vader is dan al overleden), huwt Abram Poulus 
Voogd 

 
Toen Grietje Maartens stierf erfden haar kinderen. Dochter Kaatje was al overleden, dus erfden de 
kinderen uit haar huwelijk met Hendrik Dirks Tanis. Dit gebeurde in 1801. Schoonzoon Hendrik telde 
in dit verhaal niet mee.  
Toen Krijntje Hendriks op 8-9-1806 overleed, erfden dus de kinderen die nog in leven waren en van de 
kinderen die niet meer in leven waren de kleinkinderen. 
 
Weeskamer 123 
14-1-1807 akte van authorisatie 
Maartje Jans de Vogel weduwe van Maarten Dirkse Tanis verzoekt om overname van het aandeel 
hetgeen haar minderjarige kinderen bij verdeling in huns vaders plaats zouden te beurt vallen in klederen, 
meubelen, goederen en huisraden mitsgaders hooy en stroo, alsmede brandhout en takkebossen en alle 
roerende en losse goederen als door Krijntje Hendriks Tanis metterdood zijn ontruimd en nagelaten. 
Kinderen Jan, Kommer, Pieter, Willem en Krijntje. 

 

Genealogieën en kwartierstaten 
 
In deze serie een gedeelte uit de parenteel van Daniël Dupré 
 
Genealogie van Daniel DUPRè 
  
I.1 Daniël DUPRè, geboren voor1600. Ik heb een vermoeden dat Marinus Duprè en Anthony Duprè twee 

zonen van Daniël zijn, maar ik kan het niet bewijzen. 
Gehuwd met nn. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anthonis Daniels du PREE (zie II.1). 
2. Marinus Danielsz DUPRè (zie II.3). 

  
II.1 Anthonis Daniëls du PREE, Smit, geboren ca.1615 te Henegouwen, overleden 1674. In 1674 

werden de inwoners van Holland geconfronteerd met eenmalige extra belasting: het zogenaamde familiegeld, bedoeld 
om de hoge kosten van de oorlog met Engeland te bestrijden. Dit was een belasting die niet geheven werd bij 



eigenaren van woningen,maar bij de bewoners. Zo geven de lijsten een aardig beeld van de inwoners van een dorp of 
stad op een bepaald tijdstip. Extra waarde hebben deze lijsten van het familiegeld, omdat ook het beroep van het 
gezinshoofd en het aantal kinderen van het gezin worden opgeschreven. Hier de situatie in Oude Tonge, waarbij 
vermeld worden de straat, naam van de gezinshoofd, beroep, aantal kinderen en het bedrag van de aanslag (1 
stuiver, ½stuiver of niets). Ook inwonende personen of gezinnen worden vermeld. 
Zo is Anthonij du Pree Hoefdsmit, heeft 2 kinderen, betaalt ½ stuiver en woont in de Kerckencingel.  

 
Gehuwd op 17-05-1637 te Oude Tonge. Deken van St. Joris Gilde. 1641. 1650. 1653. Echtgenote is 
Heijtje CORNELIS, geboren te Wassenaar, overleden na 1654. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jannetje (Jansje) du PREE (Anthonis), gedoopt op 06-07-1642 te Oude Tonge, 

overleden na 1677 te Oude Tonge. 
Ondertrouwd op 15-01-1667 te Oude Tonge met Marinus Cornelisz. DROOGER, 43 
jaar oud, gedoopt op 09-07-1623 te Oude Tonge, overleden ??-11-1686 te Oude Tonge.  

  In het hierboven vermelde cohier is Marinus ook vermeld: 
 Marinus Corn Drooger Arbeijder, 3 kinderen, ½stuiver. en woonde te Kerckencingel. 

 
2. Daniel Anthonis du PREE (zie III.3). 

  
III.3 Daniel Anthonis du PREE, geboren voor 1654 te Nieuwe Tonge. 

Ondertrouwd (1) op 06-01-1685 te Middelharnis, gehuwd op 06-01-1685 te Middelharnis met 
Pietertje Corneliss van der SPOOR, overleden op 07-11-1685 te Nieuwe Tonge. 
Ondertrouwd (2) op 11-05-1689 te Nieuwe Tonge, gehuwd op 30-05-1689 te Nieuwe Tonge met 
Zara de la TOMBE, geboren te Strijen. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Anthony du PREE, gedoopt op 26-10-1685 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Johannes 

Claasse de Evaal? 2. Maartje Evers.), overleden: jong overl. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Heijltje du PREE, geboren op 26-03-1690 te Nieuwe Tonge, gedoopt op 26-03-1690 te 

Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Maria de La Tombe.). 
3. Cornelis du PREE, gedoopt op 06-12-1691 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Neeltje 

Claasse.). 
4. Antony du PREE, gedoopt op 18-01-1693 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Neeltje 

Teunis, huisvrouw van Hendrik Gakens?), overleden: jong overl te Nieuwe Tonge. 
5. Anthony du PREE, gedoopt (Ned. Herv.) op 18-04-1694 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 

1. Bastiaantje Dankers.). 
6. Margarietje du PREE, gedoopt op 24-01-1697 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Neeltje 

Jeroens.). 
7. Cornelis Daniëlisz du PREE, gedoopt (Ned. Herv.) 20-06-169? te Nieuwe Tonge 

(getuige(n): 1. Ariaantje Prinsse). 
  
II.3 Marinus Danielsz DUPRè, gedoopt op 13-09-1626 te Oude Tonge (getuige(n): 1. Abercham 

Herandeup. Aeltge Clausdr.?). 
Gehuwd met nn. 
Uit dit huwelijk: 
1. Daniel Marienusse DUPRè (zie III.6 op blz. 1). 
2. Elizabeth Marijnsse DUPRè, geboren 1662. 

Gehuwd met Cornelis Jansz MEUIJE. 
  
III.6 Daniel Marienusse DUPRè, geboren ca.1660, overleden op 27-05-1738 te Middelharnis. 

Ondertrouwd (1) op 22-04-1695 te Middelharnis met Neeltje Jeroense HOPPIN, huisvrouw, 
geboren te Middelharnis, overleden voor 1707, dochter van Jeroen HOPPIN en Jannetje?? 



Gehuwd (2) op 30-07-1707 te Nieuwe Tonge, gehuwd voor de kerk op 30-07-1707 te Nieuwe 
Tonge met Pieterje Leendert ONGERAAR, dochter van Leendert ONGERAAR. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Kind ? DUPRè, geboren op 28-08-1695 te Middelharnis. 
2. Marinus Daniëls DUPRè (zie IV.9 ). 
3. Jironimus Daniëlsz DUPRè, geboren op 16-02-1698 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 

Simon Jeromse Hoppijn 2. Huybertje Jeromse Hoppijn.), overleden: jong overl te 
Nieuwe Tonge. 

4. Jannetje Daniëls DUPRè, geboren op 26-08-1700 te Nieuwe Tonge (getuige(n): Lena 
Vos), overleden op 02-04-1749 te Middelharnis op 48-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 28-12-1728 te Middelharnis, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 
28-01-1729 te Middelharnis met Gerrit Dirkse KOOMEN, 28 jaar oud, gedoopt op 
16-05-1700 te Middelharnis, zoon van Dirk Korstiaans KOOMAN en Maatje 
Gerritsdr. van den HOEK. 

5. Hieronymus Daniëlsz DUPRè, geboren te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned.Herv.) op 
25-12-1701 te Nieuwe Tonge (getuige(n): Lena Vos). 

6. Willemtje Daniëls DUPRè, geboren op 20-10-1704 te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned. 
Herv.) op 20-10-1704 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Leendert Chielen. 2. Huybertje 
Jeromse.). 

Uit het tweede huwelijk: 
7. Leendert (Leendert) Daniëlisz DUPRè (zie IV.16 op blz. 1). 
8. Cornelis Danielsz DúPRè (zie IV.18 op blz. 1). 

  
IV.9 Marinus Daniëls DUPRè, geboren op 14-10-1696 te Nieuwe Tonge (gezindte: Ned.Herv.) 

(getuige(n): 1. Aegje Bre). Marinus doet belijdenis te Middelharnis in 1722 en is daar ouderling van 
1764-1766 en van 1771-1773. Overleden op 31-03-1773 te Middelharnis op 76-jarige leeftijd, 
begraven op 01-04-1773 te Middelharnis. Een Scheepenen Schultzen te briefften lasten van Marinus 
Daniëlzn Du Pre en Sijn Huijs aan de aan de noortzijde van den Westdijk alhier, groot in capitaal twee hondert 
gulden, op den 21 junij 1741 voor Schout en Scheepenen alhier verleeden, en loopende Anterets teegens vier ...... 
die betaalt is tot de helfte van het jaar verscheenen  den 21 Junij 1747. 
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-09-1720 te Middelharnis (Ned.Herv.) met 
Marijtje (Maria) Maartendr SLOOTENMAKER, 20 jaar oud, gedoopt op 03-03-1700 te 
Middelharins, overleden op 22-03-1741 te Middelharnis op 41-jarige leeftijd, dochter van 
Maarten Leenderts SLOOTENMAKER en Lijsbeth de GRAAF. 
Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje Marinusz DUPRè, geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. Herv) op 

19-10-1721 te Middelharnis (getuige(n): 1. Jannetje Daniels du Pree), overleden rond 
1759 te Middelharnis. 
Ondertrouwd (1) op 23-07-1748, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-08-1748 te 
Middelharnis met Jan HAVENSTAD. 
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 25-09-1754 te Sommelsdijk, gehuwd voor de kerk op 
20-10-1754 te Sommelsdijk (Ned.Herv.) met Johan van ALTENA, geboren te 
Dordrecht. 

2. Lijsabeth  Marinusse DUPRè, geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. Herv.) op 
03-01-1725 te Middelharnis (getuige(n): 1.Elia Maarten Slootmaker. 2.Maarten 
Slootmaker.), overleden: jong overl te Middelharnis. 

3. Lijsabeth Marinusse DUPRè, geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. Herv.) op 
11-01-1728 te Middelharnis (getuige(n): 1. Elja Maartens Slootmaker.). 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1755 te Middelharnis met Cornelis MUYE 
(Janszn.), 35 jaar oud, gedoopt op 30-12-1719 te Middelharnis, zoon van Jan Corneliss 
MUYE en Cornelia KOOLE (Pieterse). 

4. Daniels  Marinusse PREE du (DúPRè) geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. 



Herv.) op 08-06-1732 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1.Gijsbert Jans de Jonge. 2.Jorrih 
gedboot?), overleden op 24-02-1801 te Middelharnis op 68-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 20-04-1756 te Middelharnis, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 
03-05-1756 te Middelharnis met Ariaantje Leenderts BUURMAN,  27 jaar oud, 
gedoopt op 27-02-1729 te Middelharnis, overleden op 02-03-1797 te Middelharnis op 
68-jarige leeftijd, dochter van Leendert Hermans BUURMAN en Barbara Paulus 
PEMAN. 

5. Maarten Marinusse DUPRè, geboren op 26-01-1735 te Middelharnis, gedoopt (Ned. 
Herv.) op 27-01-1735 te Middelharnis (getuige(n): 1. Johannes van de Linden. 2. Elia 
Maartens Slootmaker.), overleden op 29-01-1824 om 21.00 uur te Middelharnis op 
89-jarige leeftijd. De aangevers waren : 
1. Adrianus Roovaard 50 jaar, visser. 
2. Jan Frederik Klaasen 40 jaar, visser. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 02-04-1760 te Middelharnis (Ned. 
Herv.) met Anne Cornelisse ABEELE, 21 jaar oud, gedoopt op 07-12-1738 te 
Middelharnis, overleden op 11-03-1771 te Middelharnis op 32-jarige leeftijd, dochter van 
Cornelis Pieterse ABEELE en Magdaleentje Janse MASTELUIJN. Zie Testament 
09-01-1771. 
Ondertrouwd (2) op 12-12-1771 te Middelharnis, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 
29-12-1771 te Middelharnis met Trijntje Arijsd. LUIJENDIJK, 36 jaar oud, gedoopt op 
20-11-1735 te Middelharnis (getuige(n): 1.Arie Arensz den Heer. 2.Jannetje Henderikse 
Visser.), overleden op 20-05-1785 te Middelharnis op 49-jarige leeftijd, dochter van Ary 
Cornelisz LUIJENDIJK en Maatje Cornelisse van der ROOVAART   
  
Trijntje Luijendijk was bij haar huwelijk met Maarten Marinusse du Pree weduwe van Huybrecht 
Sch.... 
Zie Testament 29-10-1783. 
Ondertrouwd (3) op 09-11-1785 te Middelharnis, gehuwd op 50-jarige leeftijd op 
30-11-1785 te Middelharnis met Maria Wouters BUURMAN, 35 jaar oud, gedoopt op 
09-08-1750 te Middelharnis (getuige(n): 1.Willem Pieterse van den Zabel. 2. Zelia 
Davidse van Zon), dochter van Wouter BUURMAN en Johanna Michielse 
ROOVAART . Zie Testament 8-10-1799. 

6. Willemtje Marinusse DUPRè geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. Herv.) op 
05-03-1738 te Middelharnis (getuige(n): 1. Johannes van de Linden. 2. Lijsbeth van de 
Linden.), overleden op 27-05-1738 te Middelharnis, 83 dagen oud. 

7. Jeroen Marinusse DUPRè, geboren te Middelharnis, gedoopt (Ned. Herv) op 
03-09-1741 te Middelharnis (getuige(n): 1. Jannetje Duprè. 2. Gerrit Dirks Koomen), 
overleden op 17-12-1773 te Middelharnis op 32-jarige leeftijd. Zie Testament 10-12-1773. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-03-1771 te Middelharnis met Maria Dingemans 
DECKER , 23 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 05-11-1747 te Middelharnis 
(getuige(n): 1.Hijtje Bastiaanse Sisie.), overleden te Middelharnis, dochter van Dingeman 
Jacobse DEKKER en Cornelia Hendrikse de GRAAF. 

  
IV.16 Leendert (Leendert) Daniëlisz DUPRè, arbeider, geboren op 26-02-1708 te Nieuwe Tonge, 

gedoopt (Ned.Herv.) op 26-02-1708 te Middelharnis (getuige(n): 1. Henderk Gasrus? 2. Neeltje 
Teunis.). 
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 11-01-1730 te Oude Tonge (Ned. Herv.) met 
Johanna Daniëlsdr van der BROEK, geboren te Oude Tonge? Overleden op 11-11-1769 te 
Nieuwe Tonge. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieterje DUPRè, gedoopt (Ned. Herv.) op 13-12-1730 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 

Jannetje Cornelis Drooger.). 



Ondertrouwd op 29-10-1751 te Nieuwe Tonge, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 
21-11-1751 te Nieuwe Tonge met Pieterus PARENS, geboren te Dordrecht. 

2. Daniel LeendertseDUPRè, geboren op 08-06-1732 te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned. 
Herv.) op 08-06-1732 te Nieuwe Tonge. 

3. Lijsabeth DUPRè, geboren te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned. Herv.) op 10-10-1733 te 
Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Neltie van der Linde.). 

4. Marinus Leendertsz. DUPRè (du Pree), geboren te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned. 
Herv.) op 28-08-1734 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Gijsbert Jans .), overleden: jong 
overl. 

5. Dirk du PREE, geboren te Nieuwe Tonge, gedoopt (Ned. Herv.) op 01-12-1737 te 
Nieuwe Tonge (getuige(n): 1.Dirck Bot. 2.Lijsabeth de Jonge.), overleden: jong overl te 
Oude Tonge? 

6. Marinus DUPRè, gedoopt op 27-03-1740 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 1.Marijntje 
Maartens.). 

7. Dirk du PREE DúPRè), gedoopt (Ned. Herv.) op 11-03-1742 te Nieuwe Tonge 
(getuige(n): 1.Gerrit Dirkze. 2.Jannetje Daniels du Pree. 3.Dirk Bot. 4.Neeltje van den 
Broek.). 

8. Cornelis DUPRè, gedoopt (Ned. Herv.) op 11-03-1742 te Nieuwe Tonge (getuige(n): 
1.Gerrit Dirkse. 2.Jannetje Daniels Dupree. 3.Dirk Bot. 4. Neeltje van den Broek.), 
overleden: jong overl te Nieuwe Tonge. 

9. Elisabeth  du PREE (DúPRè), gedoopt (Ned. Herv.) op 08-03-1744 te Nieuwe Tonge 
(getuige(n): 1.Andries Jacobze Reedert. 2.Neeltje van den Broek), overleden op 
23-02-1796 te Middelharnis op 51-jarige leeftijd. 

10. Cornelis du PREE (DúPRè), gedoopt (Ned. Herv.) op 06-02-1746 te Nieuwe Tonge 
(getuige(n): 1.Jannetje Daniels Du Pree.), overleden op 18-02-1785 te Nieuwe Tonge op 
39-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 29-05-1772 te Nieuwe Tonge, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 
29-05-1772 te Nieuwe Tonge met Jannetje Paulis VET, geboren te Sliedregt, overleden 
op 26-10-1795 te Nieuwe Tonge. 

11. Leendert Leendertse DUPRè, geboren op 22-10-1747 te Schiedam, overleden op 
04-03-1819 om 23.30 uur te Nieuwe Tonge op 71-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 25-01-1771 te Nieuwe Tonge, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 
13-02-1771 te Nieuwe Tonge (getuige(n): Cornelis Nieuwenhoven, Voogt van de Bruid.) 
met Geertje  Johannesse NIEUWENHOVEN, 24 jaar oud, geboren op 12-02-1747 te 
Nieuwe Tonge, overleden op 30-06-1785 te Nieuwe Tonge op 38-jarige leeftijd, dochter 
van Johannes Stevense NIEUWENHOVE en Maria Hubregts MENHEER. 

  
IV.18 Cornelis Danielsz DúPRè, geboren op 14-09-1710 te Nieuwe Tonge, gedoopt op 14-09-1710 te 

Nieuwe Tonge (getuige(n): 1. Jacob van Casteel. 2. Josina van de Berg.), overleden op 
18-02-1785 te Nieuwe Tonge op 74-jarige leeftijd. 
Gehuwd 1735 met NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Klaziena du PREE  (DúPRè), geboren ca.1740. 

Gehuwd (1) op 31-01-1759 te Den Bommel met Baay Hendriks LAMMERTS. 
Gehuwd (2) op 23-11-1766 te Den Bommel met Isaac Stevens KEUVELAAR  

2. Nicolaas (Klaas) Cornelisz du PRè, Arbeider, gedoopt op 06-02-1746 te Nieuwe Tonge 
(getuige(n): 1. Jannetje Dupree.), overleden op 22-05-1801 te Oolgensplaat op 55-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 04-04-1762 te Den Bommel met Grietje van de 
R(H)EE, 20 jaar oud, geboren op 24-09-1741 te Den Bommel, overleden op 
16-12-1805 te Ooltgensplaat op 64-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jans van de REE 
en Jannetje Woutersd. HEERSCHAP. 



 
Adriaan du Pree 
 
Oproep: 
Dhr. Van der Valk vraagt om foto’s (originelen of kopieën) van de visserschepen van Middelharnis. 
Ieder die iets van dien aard heeft, oud of meer recent, wordt verzocht met hem contact op te nemen. Hij 
wil ze graag scannen en daarna krijgt u ze weer terug. 
 
Zijn adres: 
Dhr. M. v.d. Valk 
Bronkhorst 30 
4901 DD Oosterhout 
Tel. 0162-452144 
 
 
Keuveldiefstal te Middelharnis 
Op huijden den 21-4-1700 com. voor Job van der Kers, in desen bewarende het schoutsampt, Witte van 
der Kers en Willem de Graeff schepenen van Rocxenisse en Onwaert, Teunis Arens Kaslander out 25 
jaren en Davit Magchielsz. van Danswijck out omtrent 45 jaren beide woonende op den dijck van de 
polder Rocxenisse voorsr., de welcke te samen en ieder in het bijsonder ter requisitie en versoucke van 
Mettien Gerritsd. wed. van Davit Aars Kolff mede wonende aldaer, met solemneele eede in handen van 
voorsr Van der Kers gedaen, verklaerden waer en waerachtig te wesen dat sij deposanten in de maent 
januarij deses jaers 1700 sijn geweest ten huise van haer requirante sonder den pertinenten tijt 
onthouden te hebben en dat voorsr. Mettie Gerrits klaegde dat haer enige keuvels en kanten waren 
ontstolen, en daer oock present was Grietie Cornelis Stapels geboortigh van Middelharnis, sijnde de 
dienstmeit van de requirante, waer tegen voorn. requirante seide, Grietie ghij hebt mijn keuvels 
genoomen, waarop de meit confesseerde en seide, jae vrouwe ick heb u keuvels genoomen en sal deselve 
van Menheerse haelen en is vervolgens aenstonts naer Middelharnis gegaen, ende sanderen daegs seide 
voorsr. dienstmeit tegen haer deposanten, ick heb de vrouwe haer keuvels wederom gegeven. 
Eindigende sij deposanten dese haere depositie, gevende voor redenen van wel wetenschap als in den 
text als t selve gehoort, gesien bij en present geweest te hebben, soo waerlijck moest haer Godt 
Almagtigh helpen, t oirconden geteickent, datum uts. 
 
Witte van der Kers     Bij mij als in desen bewarende het schoutsampt en  
Willem de Graeff     geauthoriseerde secr. J. van der Kers. 
 
Het belang van bovengenoemd stuk is o.a. dat hier, voor zover nu bekend, voor de eerste keer het 
woord keuvel in een akte voorkomt. 
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