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1 15E JAARGANG 
 
Eindelijk nr. 3 van de 15e jaargang. U zult zich vast wel afgevraagd hebben 
waar die bleef. Het verzamelen van kopie voor een nieuw nummer is altijd 
een boeiende, maar ook lastige bezigheid. Soms is het nummer opeens 
gevuld, maar soms kost het best veel inspanning om een afwisselend geheel 
te maken. Opeens kwam er een boeiend artikel van Pieter Leendert Koster 
en daarna kwam ook nog zijn kwartierstaat. Ik probeer er altijd een 
afwisselend geheel van te maken met artikelen die nog nergens gepubliceerd 
zijn en het soms ook niet worden. U zult in ieder geval een keur aan namen 
en data vinden en ik hoop dat u er iets mee kunt doen. 
 

2 BESTUURSMEDELINGEN 
Financiën 
Nog steeds hebben enkele donateurs niet betaald. Het kan natuurlijk 
gebeuren dat het aan uw aandacht ontsnapt is, maar het wordt wel een 
intensief gebeuren als we sommigen nog moeten bellen met de mededeling 
dat er nog niets ontvangen is. Dus……….. Ter herinnering volgt hier nog 
even het bankrek. nr. 3613.32181 t.n.v. penningmeester Stichting 
Genealogisch Centrum GO te Oude-Tonge. 
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3 WIE ZOEKT WAT? 
 

Het zoeken naar informatie voor uw genealogie, kwartierstaat of parenteel 
levert soms problemen op die een andere genealoog al lang heeft opgelost. 
Het Feyne Kwartier is de plaats om contact te zoeken. Daarom wordt hier 
de mogelijkheid geboden om in contact te komen met elkaar, om zo 
gegevens uit te wisselen. Op de genealogische dag werd ook de mogelijkheid 
geboden aan te geven welke informatie gezocht wordt resp. welke 
informatie beschikbaar is. 
  
Wie?          heeft informatie over/zoekt meer informatie over  emailadres 
                                            
  
Tilly Helbers          Fam. van Oudenaren              c.helbers6@hello.nl 
                             Fam. Boks (Bokx) 
  
  
Teun Koppenaal    Fam. Koppenaal             koppenaal@concepts-ict.nl 
                              Fam. van Vugt (met name gezocht) 
                              Fam. Dirkx 
 
Cor Hameeteman   Fam. Hameeteman c.j.hameeteman@hetnet.nl 
         Fam. Mierop 
         Fam. Van der Sluijs   
         Fam. Doornbos 
  
Indien u informatie over deze familienamen heeft, kunt u contact opnemen 
met genoemde personen. Indien u ook in deze lijst opgenomen wilt worden, 
kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 
 
 
 
 

4 ONDERZOEKSVRAAG. 
 
Onderzoeksvraag 2010-1 

mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
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Op deze onderzoeksvraag zijn nog geen antwoorden binnengekomen, dus 
die wordt nog een keer herhaald. 
 
Ik ben op zoek naar het huwelijk van Cornelia de Man en Marinus de Jonge. 
Cornelia de Man, geb. 1771 te Oude-Tonge, trouwde in 1790 met Pieter 
Deugt. Pieter is in 1804 overleden. Cornelia woont na de dood van haar 
man enige tijd in Oude-Tonge en verdwijnt dan uit beeld. Zij overlijdt op 
18-10-1846 te Stad aan 't Haringvliet, als weduwe van Marinus de Jonge, 
geb. ca. 1785 te Elkerzee op Schouwen-Duiveland. Cornelia en Marinus 
staan in het oudste bevolkingsregister (vanaf ca. 1840) van Stad, maar niet 
vermeld van waar zij kwamen. Waar en wanneer is zij met Marinus 
getrouwd? Marinus hertrouwt nog met Elisabeth de Bruijne, krijgt met deze 
vrouw 3 kinderen en overlijdt in 1861 te Stad. 
Cornelia de Man was dochter van Gosewinus de Man en Johanna 
Branderhoeve. Ook het overlijden van Johanna kan ik tot nu toe niet 
vinden. Het is na 1805. 
 
Eva Lassing-van Gameren 
 
 

5 BEWONERS VAN GOEREE/OVERFLAKKEE 
VOOR DE NOTARIS TE BRIELLE, door H.J. v.d. Waag 

 

Deel 2 
09-04-1685.Abraham Claasz.Langstraat korenmolenaar in Oudenhoorn 

heeft de molen al 26 jr in erfpacht tegen 141 gulden per jr. Er waren 

oorspronkelijk 140 huizen, doch dit aantal is in de loop der tijd gereduceerd 

tot 70, terwijl de resterende families zeer verminderd zijn volgens de 

attestatie van het gerecht van Oudenhoorn. Hij is nog 3 jr (van 1683 tot 

1685) pacht achter, hetwelk hij niet kan voldoen. Hij heeft ook nog grote 

reparaties aan de molen te verrichten en verzoekt vermindering of 

kwijtschelding van de pacht. 

15-04-1685. Jacob Govertszn. veerman te Bommenede heeft ca 12 jr het 

veer bevaren doch sinds 3 jr is door de hoge watervloed en innundatie de 

polder van Bommenede ondergevloeid en is alles bedorven zodat het veer 

niet meer kan varen. Hij wil gaarne nog als veerman varen doch heeft 

bemerkt dat de kreek van Naters zeer bekwaam zou zijn om een haven met 
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een spui te maken, welke kreek dan moet worden uitgediept en in orde 

gemaakt om met zijn schuit uit en in te varen en hij kan daar een huis doen 

laten bouwen om in te wonen. Hij verzoekt de kreek in orde te maken en 

zou dan genegen zijn de etting van de domeinen te huren.  

02-08-1685. Willem van Nieuwenhoven baljuw te Dirksland en Hendrik 

Arenszn. Ryendam pachter van verscheidene zalmvisserijen op Flakkee stellen 

dat Ary Jacobszn. Capoen? in pacht heeft de visserij met setnetten om naar 

bot en andere vis te mogen vissen rondom het Goereese land in de hals en 

aan en om de springer, zijnde onbevist de visserij aan de zuidoostzijde van 

Dirksland, Melisseant, Roxenisse kanten aan de zijde van Flakkee en dat 

mede nog onbevist is de visserij aan de andere zijde van de hals 

zuidoostwaarts tot aan de Klinkenlandse haven langs de jurisdictie van 

Roxenisse, Melissant, Dirksland en Herkingen alwaar de zeeuwen dagelijks 

komen vissen met setnetten, jachtnetten en peuren zonder dat de meesters 

van de rekeningen daar enig voordeel van genieten. Johan van Tienhoven 

gewezene baljuw van Bommenede heeft in pacht de visserij op de 

hondplaatsen, paardeplaatsen en de Vlieger voor 2 gulden per jr, welke 

eveneens nu door de zeeuwen worden bevist. Zij verzoeken om de pacht van 

de voorsz. visserij aan hen te gunnen om te vissen met schuttingen en 

setnetten voor 10 achtereenvolgende jaren tegen 6 gulden per jr en de 

zeeuwen het vissen te beletten. 

08-06-1687. Crijn Arendszn. Hollaert wonende binnen Goedereeede zegt 

dat Cornelis Huymans Haaymeetman in pacht heeft gehad de etting van de 

dijk of buitendijk van Rooihaesplaete en de nieuwe oostdijk met de 

lammertienden van het voorsz. Gors of dijk gelegen bij Goeree in het eiland 

van Westvoorne voor 7 jr ingegaan primo januari 1681 voor 60 pond per jr 

en dat ivm het vertrek van de voorsz. Haeymeetman hij de pacht onder 

dezelfde condities heeft overgenomen en met consent van de rentmeester 

Teding van Berghout heeft aanvaard. Hij heeft door de innundatie van 1682 

veel schade geleden waarvoor hij volgens de ordonnantie geen vermindering 

heeft gekregen. In 1687 zal zijn termijn van 7 jr aflopen en hij wil graag de 

komende 7 jaar weer pachten doch tegen de oude prijs van 60 pond. 

09-06-1687. Dirk Andrieszn. van Hoochduynen en Jan Arendszn. 

Arckenbout duinmeiers hadden voor 7 jr van de domeinen de duinen 

gepacht, welke expireerde vrouw lichtmis 1687. De heer Brasser heeft zich 

echter niet ontzien om tegen de conditie van de verpachting in de voorsz. 
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duinen te jagen, hoewel zij diverse malen hebben getracht hem dat te 

beletten, waarover zij zich meermalen bij rekest tot de domeinen hebben 

gewend -overigens zonder resultaat-om hem dat te verbieden, waardoor zij 

veel schade hebben geleden en verzoeken de pacht voor de komende 7 jr te 

verminderen, ivm hun lagere opbrengst. 

10-02-1690. De weduwe van Leendert Leendertszn. Krepelman de oude en 

Leendert Leen-dertszn. Krepelman de jonge haar zoon wonende Dirksland 

hebben in pacht in de 70 gemet land onder Dirksland per jr voor 478 

gulden 3 st. Zij zijn de pacht achter sedert 1687 tengevolge waarvan zij door 

de deurwaarder van de rentmeester Johan Teding van Berghout paratelijk 

werden geëxecuteerd. Zij hebben de voorsz. landen bewoond en 

gecultiveerd in de hoop de pacht te kunnen opbrengen. De weduwe moest 

voor zij hertrouwde haar voorkinderen 9000 pond uitkeren ivm hun 

vaderlijk erfdeel, doch dat heeft niettemin de meeste goederen aan haar 

kunnen behouden, aangezien haar 2e man, die nu 4 jr geleden is overleden 

"gesegent was met fraaje middelen". Zij heeft alles door de slechte tijd met 

de bouwnering verloren en verzoekt vermindering of kwijtschelding van de 

pacht. 

06-04-1590. Abel Mennootse de Vries wonende Goedereede stelt dat zijn 

vader Menno Abelse de Vries in pacht heeft gehad van de Staten van 

Holland voor 30 gulden per jr gedurende een periode van 7 jr, ingegaan 

kerstmis 1688, de grond van de gedemolieerde schans op het eiland 

Westvoorne of Goedereede aan of bij de steenkreek, in welke 

pachtovereenkomst werd afgesproken dat er een heining om het land zou 

worden gemaakt. Vader de Vries is op zijn 72e jaar overleden. Hij heeft zijn 

vader ivm zijn hoge ouderdom al enige jaren geholpen en wil de pacht 

overnemen en de achterstallige huur betalen aan Mr Jacob Commersteyn, 

ontvanger van de gemenelandsmiddelen binnen den Briel.  

29-06-1700. Pleun Corneliszn. Schenck wonende Dirksland, gehuwd met een 

dochter van Gerrit Pieterszn. Goedereede, die gedurende 10 

achtereenvolgende jaren van de domeinen in pacht heeft gehad 4 gemet 

teelland gemeen met 2 gemet gelegen in het Schooftblok no 22, zijnde 

memorie of vicarieland onder Dirksland, voor 20 pond per jr, aflopend 

Kerstmis a.s. Hij wil de pacht wel voorzetten voor 10 jr onder dezelfde 

condities als zijn schoonvader had. 
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6 WIE IS WIE? 
 

 

 Op zoek naar wie is wie op een oude foto  

ONGEVEER ANDERHALF JAAR GELEDEN KREEG IK EEN OUDE FOTO UIT HET OUDERLIJK 

HUIS VAN MIJN nicht (van vaders kant) Riek Henstra. Het zou gaan om een foto 
“afkomstig van de familie Koster”, maar verder wisten zij en haar man Klaas 
niets over de foto. Dus duidelijk niet wie erop stonden en bij welke gelegenheid 
de foto is gemaakt. De foto veroorzaakte een onbedwingbare lust om er achter 
te komen wie daarop waren geportretteerd en waarom. Ik heb hem hier en 

daar laten zien en dat levert het volgende verhaal op.  

Op het eerste gezicht een groep mensen met centraal een 
dertiental donker geklede mannen en jongens, drie vrouwen met witte 
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schorten, mogelijk verpleegsters, en nog drie plechtig uitziende mannen, 
een vrouw met een hoed vastgemaakt met een sjaal en een meisje. De 
foto is geplakt op een passe-partout met daarop de naam van de 
fotograaf: Leo P. Tismeer, Ymuiden. Eén man kan gemakkelijk 
geïdentificeerd worden: de man rechts met de baard is Jan Koster: mijn 
grootvader en die van nicht Riek. Het was natuurlijk ook wel te 
verwachten dat er iemand van de familie zou opstaan.  

LEONARDUS PIETER TISMEER, GEBOREN 11 NOVEMBER 1874 TE 

MIDDELBURG, WAS ALS FOTOGRAAF werkzaam in IJmuiden in de eerste helft van 

de 20
e 

eeuw. Foto’s van hem bevinden zich in verschillende collecties, vooral in het Noord-

Hollands Archief te Haarlem. Hij had een foto-en lijstenhandel aan het Willemsplein in 

IJmuiden en in 1915 had hij telefoon: nr. 60. Zijn foto’s in die collecties laten de aanleg van 

havens en sluizen van IJmuiden zien en gezichten op IJmuiden. De letters “T.IJ.” op de 

foto kunnen “Te IJmuiden” betekenen, maar waarschijnlijker is het een aanduiding van 

“Tismeer IJmuiden”.  

JAN KOSTER WERD GEBOREN OP 19 AUGUSTUS 1861 IN MIDDELHARNIS ALS ZOON 

VAN LEENDERT KOS-ter en Lena Razenberg in een 
gezin van tien kinderen: drie broers en zeven 
zusters. Zijn vader was visser en overleed op 
4 juni 1876 in Middelharnis, 44 jaar oud. Het 
gezin bleef daardoor vrijwel zonder middelen 
van bestaan achter. Lena begon een 
“negotiewinkel” om toch voor haar gezin te 
kunnen zorgen en de beide oudste zoons 
Leendert (1856-1918) en Jan werkten, zoon 
Pieter Leendert werd een maand na zijn 
vaders overlijden geboren. Alle drie de zoons 
traden in het voetspoor van hun vader: zij 
werden ook visser en alle drie werden ze 
schipper.  
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Volgens de traditie werden ze als jongetje van ongeveer elf jaar 
als koffiekokertje op de visserssloep aangemonsterd. Zo'n “jooj” voor de 
vissers moest 's morgens vroeger dan de overige bemanning opstaan, 
om koffie voor hen te koken. Daarvoor moesten ze eerst uit de donkere 
voorpiek steenkolen halen om te potkachel aan te maken. Die voorpiek 
was de akeligste plaats voor een beginnend koffiekokertje, want daar 
was de kans om flink zeeziek te worden op de dansende vissloep het 
grootst. Hij moest leren karnemelksepap koken, visbakken en de 
wrongele (voorste gedeelte van het schip waar de bemanning hun 
slaapkooien hadden) opruimen, na het schenken van de koffie. Als dat 
allemaal gedaan was moest hij op dek de vissers helpen als het net 
ingehaald was en de vis verwerkt werd. Er was altijd werk voor hem en 
hij zou 's avonds de laatste zijn die zijn strozak kon gaan opzoeken. In de 
beginweken stonden bij die jongetjes de tranen nader dan het lachen. 
Maar de vissers hadden het goed voor met die “jooj's” aan boord: zij 
waren zelf precies eender opgegroeid. Het was nu eenmaal zo dat zo'n 
joch moest harden aan boord. Elke naar zee gaande vissersjongen had 
een zeevader, die voor hem zorgde. Die had tot taak te zorgen dat zijn 
haren gekamd waren, te zorgen voor zijn kleren, voor zijn kistje met 
snoep, want zonder zijn vergunning mocht hij er niets uitnemen. Een 
koffiekokertje was aldus uitgerust: een klopbroek aan, warme, door 
moeder gebreide lange blauwe kousen aan, nieuwe klompen en een 
zuidwester op. De koffiekoker was dus de jongste van de bemanning.  
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 Vissers van verschillende slopen bij elkaar. V.l.n.r. 1 Hein du Pree, 3 Dirk Koster, 4 

Leen Koster, 5 Piet Leen Koster en helemaal rechts achteraan Jan Koster. 

 

   
Leendert Koster was schipper van de MD 11 
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Als hij twee jaar had gevaren werd hij ketellapper. Vervolgens weer 
twee jaar verder als in-bakker. Met zes jaar zee-ervaring werd hij kok en weer 
twee jaar later ovenman, en tenslotte volmatroos. Uiteindelijk kon hij het 
brengen tot stuurman of zelfs tot schipper.  

De familieoverlevering vertelt dat Jan reeds op zijn 9e begon als 
koffiekokertje, maar die leeftijd is waarschijnlijk overdreven. In de volgende 
vijftien jaar klom hij tot schipper en hij was van 1885 tot 1888 schipper van de 
MD 9 Dankbaarheid; in 1889 van de MD 11 Hendrika Adriana; in 1890 van de 
MD 16 Op hoop van zegen en van 1891-1895 weer van de MD 11 Hendrika 
Adriana. Deze sloepen waren allemaal eigendom van rederij Kolff, één van de 
twee rederijen van Middelharnis. Dat betekent dus dat hij op zijn 24e schipper 
werd, wat misschien wel jong was, maar volgens de zelfde familieoverlevering 
wel juist.  

Jan trouwde als 19-jarige op 22 oktober 1880 in Middelharnis met 
Helena Cornelia (Leentje) de Korte, 20 jaar oud, geboren op 27 augustus 1860 
te Middelharnis als dochter van Jan de Korte en Trijntje Langbroek. Ook Jan de 
Korte was schipper geweest, maar voor de andere rederij van Middelharnis: Fa. 
Slis, het laatst op de vissloep MD 5 De Onbestendigheid. Hij is, met twee 
opvarenden, op 13 november 1876 overboord geslagen en verdronken. Hij was 
60 jaar en hij was 46 jaar in dienst geweest van de Fa. Slis, waarvan de laatste 
34 jaar als schipper. Leentje was toen 16. Die gebeurtenis zal bij haar zeker 
diepe sporen hebben achtergelaten.  

Ook met de sloep van Jan gebeurden ongelukken. Zoals op 28 
november 1889. De “ouwenman” Laurens van der Put werd bij het lensen (voor 
de wind varen) over de bank “Het Water” door een van achter komende zee 
over boord gegooid. Laurens had vijftig jaar gevaren en de verwachting was dat 
dit zijn laatste reis was en niet meer naar zee te gaan. Het was ook zijn laatste 
reis. Jan zelf kon waarschijnlijk aan dit ongeluk weinig doen, maar was als 
schipper wel verantwoordelijk en werd er toch wel op aangekeken.  

Jan en Leentje waren diep gelovig. Wij zouden ze nu godsdienstig 
indelen als orthodox-protestant, de bevindelijke kant van het protestantisme. 
Een belangrijke Bijbeltekst voor Leentje was psalm 107. In de Statenvertaling 
luiden de verzen 23 – 32:  
(23) Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren; (24) Die 
zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte. (25) Als Hij 
spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. (26) 
Zij rijzen op naar den hemel; zij dalen neder tot in de afgronden; hun ziel versmelt 
van angst. (27) Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid 
wordt verslonden. (28) Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij 
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hadden, zo voerde Hij hen uit hun angsten.  

(29) Hij doet den storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. (30) Dan zijn zij 
verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid 
heeft. (31) Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn 
wonderwerken voor de kinderen der mensen; (32) En Hem verhogen in de 
gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten Hem roemen.  
 

Deze psalm wordt ook wel de zeevaarderspsalm genoemd. De vrouwen zaten 
in angst en vrees als hun mannen ter visvangst gingen.  

Het grote risico belette de meisjes niet om toch met een visser te 
trouwen. De ouders van een meisje dat er over twijfelde of ze met een visser 
zou trouwen of met een landarbeider, gaven haar het advies om toch maar de 
visser te nemen. Als vrouw van een boer zou ze tot de barenswee-en kwamen 
op het land moeten werken en dan op de kruiwagen zo snel mogelijk naar huis. 
Als vissersvrouw zou ze, weliswaar in angst, thuis alles kunnen afwachten. Zo 
had toen ook ieder nadeel zijn voordeel.  

Volgens wederom de familieoverlevering zou Leentje er bij Jan sterk op 
hebben aangedrongen om een beroep aan de wal te zoeken. Jan zou het lot 
van haar vader niet ondergaan. Na zijn laatste reis als schipper in 1895 

verhuisden zij in maart 1896 naar IJmuiden, kort na de geboorte van hun 9
e 

kind op 1 februari 1895, dat de namen Pieter Leendert ontving. Twee van die 
negen kinderen zijn overigens kort na de geboorte in Middelharnis overleden. 
In IJmuiden werden nog vier kinderen geboren, waarvan er één, Dingena, in 
1909 op 12-jarige leeftijd overleed.  
Maar: de belangrijkste redenen om Middelharnis te verlaten waren 
veranderingen in de visserij en de lage verdiensten. Rond het jaar 1875 kwam 
het gebruik van ijs in zwang wat het mogelijk maakte de vis langer vers te 
houden. De reizen konden daardoor langer duren. Langere reizen werden 
noodzaak want de vangsten op de Noordzee werden steeds schraler waardoor 
men steeds noordelijker moest gaan vissen. De zware bevissing door grotere 
stoomtrawlers was hier debet aan en in Middelharnis was men erg conservatief 
en men bleef met de beug vissen. Trof men bij het thuiszeilen tegenwind dan 
kon het wel drie tot vier dagen duren voor men binnen was. Vooral met de 
ouderwetse sloepen, die maar middelmatige zeilers waren. Het varen op de 
“Goeree” minderde meer en meer door de verre afstand van de visgronden. De 
vangst werd elders aan wal gebracht o.a. Nieuwendiep, waar destijds een 
bloeiende vishandel gevestigd was, en soms in Egmond aan Zee. Men ankerde 
dan onder de wal, en de bomschuiten kwamen dan de vangst overnemen. Ook 
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te Scheveningen is de vis wel verkocht. In 1876 werd de haven van IJmuiden 
geopend en weldra werd dat een centrum van de vishandel en verschrompelde 
de aanvoer op andere plaatsen vrijwel geheel. In Middelharnis hield de aanvoer 
van verse vis zelfs geheel op. De laatste aanvoer van verse vis daar heeft plaats 
gehad in het voorjaar van 1892. De sloepen kwamen de gehele winter niet 
meer in de haven. Om de drie reizen kwamen de vissers nog met spoor en boot 
naar huis voor drie à vijf dagen.  
 De keuze voor verhuizing naar IJmuiden lag dus wel voor de hand. 
Meer Menheersenaars maakten die keuze: families als Van Strien, Van der Put, 
De Korte, Langbroek, Van der Valk, Boon en anderen hebben zich rond de 

wisseling van de 19
e 

naar de 20
e 

eeuw daar gevestigd, overigens met velen uit 
andere vissersplaatsen, zoals Egmond, Texel, Katwijk, Scheveningen, 
Vlaardingen, Maasluis, Zwartewaal, Urk, e.a. Anderen gingen naar Rotterdam 
om daar in haven, scheepvaart en industrie emplooi te vinden, zoals twee 
zwagers en zusters van Jan met hun gezin.  

Wat Jan vervolgens in IJmuiden ging doen, is niet geheel 
duidelijk. Hij zou bij het “waterkantoor” zijn gaan werken. Volgens de 
huwelijksakte van zijn dochter Lena uit 1905 was hij in dat jaar 
“onderbaas” (misschien een synoniem van factor) en in latere akten 
vishandelaar. Wel duidelijk is dat hij een “factorij” is begonnen, wat 
betekent dat hij in opdracht van reders buiten IJmuiden aldaar hun 
belangen behartigde (zorgen voor de bewaking, het lossen, 
bevoorrading, verzorging, betaling en het innen en afrekenen van de 
besomming, etc. etc.). Volgens het Bevolkingsregister Velsen was hij 
daar eerst werkman, vervolgens visserijagent, daarna viskoper en 
tenslotte zonder beroep. In het telefoonboek van IJmuiden in 1915 staat 
hij vermeld als: “89 Koster, J., Visscherijagent, Vischhandel., Bik-en 
Arnoldkade C28”. Later kwamen twee zoons in de zaak: Jan (1893-1982) 
en Cornelis (1902-1975): mijn vader. Als zakenman was hij zeer succesvol 
en hij had gezag. In Middelharnis vertelde men dat hij een vooruitziende 
blik had en de tanende visserij vaarwel zei om in de vishandel een snelle 
carrière te maken: “Jan Koster uut IJmuiden, ze hebben daer zelfs een 
straete naer hem vernoemd”. Dat laatste is overigens ook niet waar.             
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             Helena Cornelia Koster-de Korte en Jan Koster op latere leeftijd 

 
Leentje overleed op 1 september 1928 op 68-jarige leeftijd en Jan 

op 13 december 1934 in zijn huis aan de Bik en Arnoldkade te  IJmuiden. 
Hij was 73 jaar.  

Nu weten wij de achtergrond van één van de tweeëntwintig 
mensen op deze foto. Het feit dat grootvader Jan op de foto staat leidt 
tot de voor de handliggende conclusie dat het geheel te maken heeft 
met de visserij, maar verder brengt ons dat niet. 

 Bij toeval liet ik de foto zien aan mijn nicht (van moeders kant) 
Riet Barg-de Bruin. Zij heeft de genealogie van mijn moeders zijde 
uitgezocht en daarbij ook familiefoto’s verzameld, o.a. gekregen van 
verre familieleden in Middelharnis en IJmuiden. Zij herkende 
onmiddellijk één van de anderen op de foto en wist wie hij was. Het 
merkwaardige is dat haar foto volmaakt identiek is aan het 
groepsportret. Haar foto was ovaal geknipt alsof die in een lijstje moest 
passen. 
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Uitsnede uit de groepsfoto   Foto van nicht Riet 
  

Het is Bastiaan Dubbeld, die geboren werd op 13 juli 1853 in 
Middelharnis en daar is overleden op 26 augustus 1914, 61 jaar oud. Hij 
trouwde op 1 mei 1876 in Middelharnis met Adriana Witvliet, geboren op 11 
december 1855 in Middelharnis, dochter van Mattheus Witvliet en Teuntje van 
Strien. Zij overleed op 12 november 1944 in Rotterdam, 88 jaar oud. Zijn 
beroep was visser. Het lijkt er op dat Adriana na zijn overlijden een foto heeft 
laten nemen alleen van haar man uit de groepsfoto en die in een lijstje heeft 
gedaan. De groepsfoto was dus waarschijnlijk ook in Middelharnis, misschien 
heeft iedere betrokkene er een gekregen.  

Adriana had een zuster: Jannetje (1850-1900), die trouwde in 1875 te 
Middelharnis met Huibrecht van der Put, zoon van bovengenoemde Laurens 
van der Put. Zij kregen vijf kinderen: hun oudste dochter was Dirkje van den 
Doel-van der Put (1875-1967) en zij is de grootmoeder van moederszijde van 
zowel Riet Barg als van mij. Merkwaardig toeval is dat de echtgenoot van 
Dirkje, Andries van den Doel (1872) is begonnen als koffiekokertje aan boord 

van het schip van Jan Koster. Eind 19
e 

eeuw zijn Andries en Dirkje naar 
Rotterdam gegaan, waar Andries als zeeman aan de slag ging. In de Eerste 
Wereldoorlog zijn ook zij naar IJmuiden gegaan omdat Andries werkloos was 
geworden. In 1916 was hij matroos op de vislogger IJm. 19 “Dahlia”. Het zou 
zijn laatste reis zijn: Andries en Dirkje hadden besloten terug te keren naar 
Rotterdam en ook voor hem pakte dat geheel anders uit. In de nacht van 18 op 
19 november liep hij wacht. Daarbij is hij overboord geslagen, verdronken en 
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nooit meer gevonden. Hij bleef vermist, wat tot consequentie had dat zijn 
overlijden niet kon worden bevestigd, waardoor er nauwelijks een uitkering 
kwam en het gezin tot armoede gedoemd was. Evenals Lena Koster-Razenberg 
begon Dirkje een (kruideniers)winkeltje. In 1925 trouwde de jongste zoon van 
Jan Koster, Cornelis, met Jannetje van den Doel, de oudste dochter van Andries 
en Dirkje  

ALS BASTIAAN DUBBELD LEVEND EN WEL OP DEZE FOTO STAAT DAN MOET DIE 

NOODZAKELIJKERWIJZE genomen zijn voor zijn overlijden in 1914 en na 1896, het 
jaar dat Jan Koster in IJmuiden ging wonen. Omdat de verwachting 
gerechtvaardigd leek dat het gaat om een scheepsbemanning na een mogelijk 
fatale gebeurtenis, ging ik op zoek naar een scheepsramp in die periode. Mijn 
achterneef Piet Koster, kleinzoon van de eerder genoemde Pieter Leendert Lzn, 
één van de twee broers van grootvader Jan, heeft het gehele voorgeslacht van 
de Kosters van het eiland Flakkee in beeld gebracht. Op zijn website (die ook 
veel informatie verschaft over Goeree-Overflakkee en de visserij van 
Middelharnis) heeft hij ook een hoofdstuk “Rampen en Ongelukken”. Daar 
beschrijft hij onder meer de stranding van de MD 11 Oranje Nassau op 18 
maart 1913 bij de Zuidpier van IJmuiden. De Oranje Nassau was een stalen 
sloep, die in 1911 werd gebouwd. Het zou mooi uitkomen als het om deze 
gebeurtenis ging, maar was dat ook zo? Wel bleek dat Bastiaan Dubbeld 
stuurman was op de MD 11.  

Vervolgens stuurde ik een mailtje naar Het IJmuider Zee - en 
Havenmuseum “De Visserijschool”. Behalve dat dit museum een bezoek waard 
is en daar veel documentatie aanwezig is over de IJmuider haven en visserij, 
heeft men vanuit de toren een prachtig uitzicht op de achterkant van mijn 
toenmalige ouderlijk huis en met name de slaapkamer waarin ik ben geboren. 
Een paar weken later kreeg ik een mailtje terug van de heer Klepper van de 
bibliotheek van dat museum. Hij stuurde de uitspraak van de Raad voor de 
Scheepvaart van 4 april 1913, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant 
van 6 mei 1913.  

De Raad deed onderzoek, waarbij o.a. Bastiaan Dubbeld werd gehoord 
als stuurman van de Oranje Nassau. In de uitspraak vat de Raad de 
gebeurtenissen als volgt samen:  

“De Oranje Nassau, gemerkt M.D. 11, en Nederlandsch zeilvaartuig, groot 
111,67 bruto ton, bemand met 13 koppen, toebehorende aan de firma wed. C. 



 17 

Kolff & Zoon te Middelharnis, kwam in den vroegen morgen van 18 Maart 1913 
in het zicht van de haven van IJmuiden met de bedoeling deze haven binnen te 
zeilen. Het was stormweer; om 5 uur des morgens werd het weer beter, gezet 
werden toen groote kluiver, stagfok, grootzeil met een rif en bezaan, de geheele 
bemanning was op het dek en de schipper zelf was aan het roer. De wind werd 
N.W. en er waren hevige buien met storm en regen; ongeveer 8 uur was de 
logger op een 150 meter van de pieren verwijderd, toen het plotseling bladstil 
werd; door de hooge N.W.-zeeën werd het schip uit den koers geslagen, terwijl 
het onbestuurbaar was; bovendien liep er een vrij sterke ebstroom. De schipper, 
inziende dat hij de haven niet kon binnenkomen, liet onmiddellijk aan S.B. een 
groot en aan B.B. een klein anker vallen, dadelijk daarop liet hij nog een derde 
anker vallen; twee ankertrossen braken echter weldra af, zoodat alleen het 
derde anker nog hield; ook het touw van dit anker brak evenwel af. De logger 
werd steeds met de achterzijde naar het strand gedrongen. De schipper legde 
toen het roer hard S.B. (n.o.), ten einde den kop van het schip naar de wal te 
krijgen om het schip aldus te doen stranden ter behoud van de levens der 
opvarenden. De sleepboot IJmuiden, met Dirk Boon als schipper, trachtte in de 
nabijheid te komen, hetgeen echter mislukte. Kort daarop strandde het schip 
inderdaad. Inmiddels had men in IJmuiden het gevaar gezien, waarin de 
opvarenden der Oranje Nassau verkeerden. De reddingboot der Noorden Zuid-
Hollandse Redding werd zoo spoedig mogelijk naar buiten gebracht en werd te 
water gelaten; het mocht de bemanning der reddingboot onder leiding van 
schipper G. van der Wiele gelukken, niettegenstaande er een bolle zee stond, de 
gehele bemanning van de Oranje Nassau te redden. De raad is van oordeel, dat 
de ramp niet te wijten is aan de schipper of de bemanning van de Oranje 
Nassau, maar een gevolg is van omstandigheden, waarvoor niemand 
aansprakelijk is te stellen. Door de plotselinge windstilte werd het schip 
onhandelbaar en toen nu het schip ten zuiden van de zuiderpier werd gedreven 
met de achterzijde naar het strand toe, was de stranding nadat de ankertouwen 
gebroken waren, onvermijdelijk, zodat de schipper toen terecht trachtte de kop 
van het schip naar de wal te krijgen. Het laten vallen van de ankers was een 
goede maatregel van de schipper, er is niet gebleken dat de ankertouwen 
gebroken zijn omdat ze versleten waren, zo verklaarden althans de schipper en 
stuurman de raad, dat dit laatste niet het geval was en dat de touwen in goede 
staat waren.Misschien had de schipper verstandig gedaan de zeilen te strijken, 
toen hij de ankers liet vallen, maar de raad kan het toch billijken, dat hij dat niet 
deed, omdat hij, zoals hij zei, de hoop koesterde, het schip naar zee te krijgen, 
zodra de wind zich weer verhief”.  

Ondanks het onderkoelde taalgebruik van de Raad krijgt men wel 
een indruk van de hectische situatie aan boord, het verstandig 
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handelen van de schipper – bij het lezen van de gehele uitspraak 
lijkt het er impliciet op dat de Raad wel enige bewondering heeft 
voor het optreden van de schipper – en van de angstige situatie.  
 
SINDS KORT HEEFT DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK HET MOGELIJK GEMAAKT OM OP 

INTERNET OUDE KRAN-ten te raadplegen (http://kranten.kb.nl/). Over 
de stranding is in verschillende kranten bericht. Het  
Nieuws van den Dag van dinsdag 18 maart 1913:  

Laatste Berichten. Ongelukken te IJmuiden.  

Hedenmorgen seinde men ons uit IJmuiden: “De groote stoomboot “Glaucus” is binnen de pieren gestrand, en 

aan het Zuiderstrand een sloep met dertien man. De “Claucus” is door de “Eastwell” op den grond geloopen; 

ze zal echter wel vlot komen. Naar de sloep is de reddingboot vertrokken”.  

Een volgend bericht bevestigde die gunstige verwachting. Het luidde: „De sloep Md. 11, is buiten de pieren 

gestrand; het volk is gered door de reddingsboot en in het wijkgebouw gebracht. “De “Glaucus”, 

binnenkomende, is onklaar geraakt in “de pieren”.  

Een derde telegram luidt: “Allereerst iets naders over liet stoomschip “Glaucus”, met stukgoed van Batavia 

naar Amsterdam. De stranding van deze groote blauwpijper is ontegenzeggelijk te wijten aan den slechten 

haveningang door het zinken der “Eastwell”. De “Glaucius” is langs het noorderhoofd geloopen en zit op 

het noorderstrand tusschen dam en hoofd vast. Getracht is op eigen kracht vlot te komen. Schipper J. van der 

Wiele met zijn sleepboot “IJmuiden” was er het eerst bij. De “Glaucus" heeft nog geen sleepbooten 

aangenomen. Daarover moet nog beslist worden. Het blijkt dus hieruit, dat de “Eastwell” hoe eer hoe beter 

opgeruimd moet worden. De “Glaucus” is een Engelsche boot.  

Ook de tweede stranding is wellicht aan de “Eastwell” te wijten. Tijdens den harden stormbui heeft de sloep 

“M. D. 2”, schipper Jan de Koning, de haven niet kunnen halen, en aan den wal zag men hem met den storm 

zuidover gaan, met het gevolg, dat het visschersvaartuig ten zuiden van het zuiderhoofd op het strand 

vastliep. Hoewel het weer beter was geworden, liep . een holle branding en de “IJmuiden”, met kapitein J. 

van der Wiele, was er weer het eerst bij en stelde alle pogingen in het werk om de 13 man van de sloep te 

redden. Hij ging tot in de branding met zyn sleepboot mee. De schipbreukelingen durfden evenwel niet 

overspringen. Toen de  

“IJnuiden” gevaar liep zelf te stranden, moest van der Wiele het opgeven. Inmiddels was de Zuider-

strandreddingboot. gereed gemaakt. Daarin namen plaats G. van der Wiele (schipper), T. Dropman, P. Buis, L. 

Kaan, H. van der Wiele, G. W. Hurk, J. A. Spoor, M. Koning en P. de Jong. Verscheidene malen werd de 

reddingboot teruggeworpen. Evenwel slaagden zij er in de dertien man te redden, na groote krachtsinspanning. 

Alzoo weder een kranige redding. Een der matrozen van de soep werd gewond tijdens de redding. De namen 

der geredden zijn: Jan de Koning, Bart Dubbelaar,  

C. Koster, K. v. Gelder, A. van der Sluys, W. de Koning, Dirk Koster, A. Langbroek, Sijbrand de Koning, 

Arend de Koning en nog drie jongens. Zij werden spoedig naar Het Witte Kruisreddingstation gebracht en 

genoten daar de noodige verpleging. Weder een eeresaluut.  

Zooeven – seint onze correspondent verder – had ik een onderhoud met de geredden van de sloep Md. 11, en 
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zij vertelden mij het volgende: Vroolijk kwam men van de visscherij. Van de “Eastwell” duchtte men geen 

gevaar; een flink briesje deed de zeilen zwellen tot men precies voor de haven door windstilte werd overvallen. 

Met den ebstroom ging het toen hard zuidover; drie ankers werden geworpen, drie werden evenwel door stuk-

ken water losgeslagen, zoodat de sloep op strand moest loopen. Ze noemden de redding een kranig stuk werk. 

Vier keer werd de reddingboot van de touwen geslagen, zoodat de visscherlieden ten slotte moesten 

overspringen. Van de redders zijn de vijf eerstgenoemden IJmuidenaars, nommer zes en zeven Haarlemmers, 

acht een Scheveninger en negen een Katwijker. De geredden behooren allen te Middelharnis thuis, behalve een 

der jongens, die te Vlaardingen woont. De “Glaucus” ligt geboeid, zoodat hij niet gemakkelijk vlot zal komen. 

Voor de “Eastwell” is bergingsmateriaal onderweg. De bovengenoemde vischsloep M. D. 11 is genaamd 

OrarnjeNassau" en eigendom van de reederij wed. Kolff en Zoon, te Middelharnis.  

Het Centrum van 19 maart 1913 in de rubriek “Allerlei”:  

Weer een schip gestrand. Men meldt uit IJmuiden: Gistermorgen werd van de 
kustwacht gemeld, dat een visschersvaartuig zich, op ongeveer 600 
meter ten zuiden van de Zuidpier, in nood bevond. Onmiddellijk werd de 
op de Zuidpier gestationeerde reddingsboot Eduard Willem van Broek-
huyse in gereedheid gebracht en, bij gebrek aan paarden, door een 60tal 
mannen door het zand en langs het strand naar de plek des gevaars 
getrokken. Daar werd de boot niet zonder groote moeite, waarbij de 
trekkers zich meerendeels te water moesten begeven, in de branding 
gebracht en bemand. Het mocht den redders gelukken alle dertien de 
opvarenden van de vischploeg, de Oranje Nassau, Middelharnis 11, 
schipper Jan de Koning te redden. De reddingsboot heeft daarbij 
ernstige averij opgeloopen. De schipbreukelingen waren, behalve de 
schipper: de stuurman Bart Dubbeld, C Koster, K. van Gelder, A. van der 
Sluys, W. de Koning, Dirk Koster, A. Langbroek, Arend de Koning 
(matrozen), Sybrand de Koning, Jan van Hoften, C. Groen (jongens), allen 
van Middelharnis, en Joh. Brongers (jongen), uit Vlaardingen. Zij werden 
in het reddingstation ondergebracht en van droge kleeren voorzien. Aan 
den matroos Willem de Koning, die bij de redding een lichte beenwond 
bekomen had, werd geneeskundige hulp verleend . Onmiddellijk na de 
stranding was ook de sleepboot IJmuiden ter plaatse, doch deze kon 
geen verbinding krijgen. De ligging van den sloep is zoodanig, dat bij 
gunstig weer afsleepen niet onmogelijk zal zijn. Het reddingswerk 
geschiedde onder leiding van de heeren H. Slegtkamp en A. M. 
Roggebrand, bestuursleden van de afdeeling IJmuiden van de Noorden 
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ZuidHollandsche Reddingmaatschappij. N.R.Ct.  

 
Op 19 april 1904 werd het bericht ook geplaatst in Het Nieuws van den Dag 
voor Nederlandsch Indië. Overigens was Dirk Koster een neef van Jan Koster, 
een zoon van zijn oudste broer Leendert.  
HET KAN NIET ANDERS DAN DAT GROEPSFOTO BETREKKING HEEFT OP DEZE GEBEURTENIS. DE 

BEMANning bestond uit 13 koppen, onder wie Bastiaan Dubbeld en het tijdstip 
klopt. De groepsfoto zal genomen zijn op of vlak na 18 maart 1913 in het Witte 
Kruis Reddingstation te IJmuiden. De verpleegsters zullen van het 
reddingstation zijn; hun namen weten wij (nog) niet. Wie de twee ernstig 
kijkende heren zijn – misschien van de Reddingmaatschappij? – en de vrouw 
met de hoed en het meisje, blijft ook (nog) onbekend. Jan Koster zal er op 
staan in zijn functie als visserijagent of als vertegenwoordiger van de reder. 
 

NAWOORD Dit stuk is geschreven voor gebruik in familiekring. Een aantal 
personen wil ik hier bedanken voor hun (soms onbewuste) bijdrage: Riek 
en Klaas Henstra (voor de foto), Riet Barg-de Bruijn (voor het vaststellen 
van de identiteit van B. Dubbeld) en de heer C. Klepper van het IJmuider 
Zee-en Havenmuseum “De Visserijschool” voor het zoeken en vinden 
van de uitspraak van de Raad van de Scheepvaart. Veel van de hierboven 
weergegeven tekst heb ik te danken aan mijn achterneef Piet Koster en 
zijn documentatie en is onder andere ontleend aan zijn website 
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http://home.versatel.nl/koster219/index.html. Ik ben hem zeer 
erkentelijk voor het gebruik hiervan. De meeste verhalen uit de 
familieoverlevering zijn mij verteld door mijn moeder: Dirkje Koster-van 
den Doel en mijn vader: Cornelis Koster Jzn.  

Haarlem, 12 oktober 1910 
Pieter L. Koster  

kosterpl@hotmail.com  
 
 

7 KWARTIERSTAAT (DEEL 1) 
 

Kwartierstaat van Pieter Leendert Koster  

Generatie 1  

1 Pieter Leendert Koster, geboren op 9 februari 1949 in Velsen.  

Generatie 2 (ouders)  

2 Cornelis Koster, geboren op 14 januari 1902 in Velsen. Cornelis is overleden 
op 19 januari 1975 in Velsen, 73 jaar oud. Beroep: firmant Zeevisgroothandel, 
Haringhandel en Factory J. Koster & Zonen Cornelis:  

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17 september 1925 in Velsen met Jannetje van den 
Doel, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 12 oktober 1901 in Rotterdam, dochter van 
Andries van den Doel en Dirkje van der Put. Jannetje is overleden op 5 juli 1937 in 
Beverwijk, 35 jaar oud. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte 
overleden.  

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 24 januari 1939 in Velsen met Huibrechtje van den Doel, 
29 jaar oud. Huibrechtje is geboren op 26 mei 1909 in Rotterdam, dochter van 
Andries van den Doel en Dirkje van der Put. Huibrechtje is overleden op 31 oktober 
1939 in Velsen, 30 jaar oud. Uit dit huwelijk 1 kind, overleden in 1943.  

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 3 november 1948 in Velsen met Dirkje van den Doel, 35 
jaar oud. Dirkje is geboren op 21 januari 1913 in Rotterdam, dochter van Andries van 
den Doel en Dirkje van der Put. Dirkje is overleden op 18 augustus 2006 in Haarlem, 
93 jaar oud. Uit dit huwelijk 2 kinderen.  

 

3 Dirkje van den Doel, geboren op 21 januari 1913 in Rotterdam. Dirkje is 
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overleden op 18 augustus 2006 in Haarlem, 93 jaar oud.  

Generatie 3 (grootouders)  

4 Jan Koster, geboren op 19 augustus 1861 in Middelharnis. Jan is overleden op 
13 december 1934 in Velsen, 73 jaar oud. Beroep: visser, schipper, 
zeevischgroothandelaar. Hij trouwde, 19 jaar oud, op 22 oktober 1880 in 
Middelharnis met de 20-jarige 5 Helena Cornelia de Korte, geboren op 27 
augustus 1860 in Middelharnis. Helena is overleden op 1 september 1928 in 
Amsterdam, 68 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Lena Koster, geboren op 15 januari 1881 in Middelharnis. Lena is overleden op 9 
september 1959 in Zaltbommel, 78 jaar oud. Lena trouwde, 24 jaar oud, op 20 april 
1905 in Velsen met Hendrik (Hein) de Korte, 24 jaar oud. Hein is geboren op 10 juli 
1880 in Middelharnis, zoon van Johannes de Korte en Neeltje de Waard. Hein is overle-
den op 4 januari 1948 in Nieuwaal, 67 jaar oud. Beroep: visser, later leraar, oprichter 
van de Visserijschool te IJmuiden, auteur van verschillende publicaties over de visserij 
te Middelharnis.  
II. Trijntje Koster, geboren op 28 juni 1882 in Middelharnis. Trijntje is overleden op 13 
maart 1957 in Amsterdam, 74 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 17 mei 1906 in 
Velsen met Jacob Boon, 28 jaar oud. Jacob is geboren op 11 februari 1878 in Texel, 
zoon van Dirk Boon en Jannetje Vlaming. Jacob is overleden op 16 maart 1941 in 
Heiloo, 63 jaar oud.  
III. Elisabeth Cornelia Koster, geboren op 29 september 1883 in Middelharnis. Elisabeth 
is overleden op 27 december 1883 in Middelharnis, 2 maanden oud.  
IV. Leendert Koster, geboren op 8 januari 1885 in Middelharnis. Leendert is overleden 
op 28 februari 1943 in Den Helder, 58 jaar oud. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 5 
augustus 1910 in Middelharnis met Adriana Elizabeth Mosselman, 24 jaar oud. Adriana 
is geboren op 5 december 1885 in Middelharnis, dochter van Jan Mosselman en 
Mijndrina Sara Viskil. Adriana is overleden op 4 maart 1947 in Den Helder, 61 jaar oud.  

V. Teuntje Koster, geboren op 23 juni 1886 in Middelharnis. Teuntje is overleden op 11 
oktober 1962 in Amsterdam, 76 jaar oud. Teuntje trouwde, 24 jaar oud, op 20 oktober 
1910 in Velsen met Johannes Varkevisser, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 18 april 
1885 in Katwijk, zoon van Jacob Varkevisser en Martijntje den Hollander. Johannes is 
overleden op 25 mei 1970 in Amsterdam, 85 jaar oud.  

 
VI. Helena Cornelia Koster, geboren op 10 december 1889 in Middelharnis. Helena is 
overleden op 31 maart 1975 in Velsen, 85 jaar oud. Helena trouwde, 19 jaar oud, op 4 
november 1909 in Velsen met Hendrik Rollfs of Roelofs, 23 jaar oud. Hendrik is geboren 
op 20 september 1886 in Haarlem, zoon van Gerrit Rollfs of Roelofs en Maria Anna van 
Leeuwen. Hendrik is overleden op 18 november 1952 in Velsen, 66 jaar oud.  
VII. Jannetje Koster, geboren op 6 juli 1892 in Middelharnis. Jannetje is overleden op 26 
september 1892 in Middelharnis, 2 maanden oud.  
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VIII. Jan Koster, geboren op 9 augustus 1893 in Middelharnis. Jan is overleden op 2 
januari 1982 in Velsen, 88 jaar oud. Jan bleef ongehuwd. Beroep: zeevisgroothandelaar; 
firmant Zeevisgroothandel, Haringhandel en Factory J. Koster & Zonen.  
IX. Pieter Leendert Koster, geboren op 1 februari 1895 in Middelharnis. Pieter is 
overleden op 1 augustus 1948 in Velsen, 53 jaar oud. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 
12 mei 1926 in Velsen met Martha van der Plas, 25 jaar oud. Martha is geboren op 24 
februari 1901 in Rotterdam, dochter van Leendert van der Plas en Diderika Dirkje 
Spruijt. Martha is overleden op 12 maart 1974 in Velsen, 73 jaar oud.  
X. Dingena Koster, geboren op 30 maart 1897 in Velsen. Dingena is overleden op 21 
augustus 1909 in Velsen, 12 jaar oud.  
XI. Elisabeth Cornelia Koster, geboren op 11 maart 1898 in Velsen. Elisabeth is 
overleden op 20 augustus 1982 in Velsen, 84 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.  
XII. Hendrik Koster, geboren op 7 september 1899 in Velsen. Hendrik is overleden op 6 
januari 1980 in Velsen, 80 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.  
XIII. Cornelis Koster, geboren op 14 januari 1902 in Velsen (zie 2).  

6 Andries van den Doel, geboren op 7 juli 1872 in Sommelsdijk. Andries is 
overleden op 16 november 1916, 44 jaar oud (oorzaak: verdronken op de 
Noordzee, vermist). Hij trouwde, 27 jaar oud, op 6 oktober 1899 in 
Middelharnis met de 23-jarige 7 Dirkje van der Put, geboren op 7 december 
1875 in Middelharnis. Dirkje is overleden op 23 mei 1967 in Velsen, 91 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jannetje van den Doel, geboren op 12 oktober 1901 in Rotterdam. Jannetje is 
overleden op 5 juli 1937 in Beverwijk, 35 jaar oud. Zie 2.  
II. Andries van den Doel, geboren op 6 november 1903 in Rotterdam. Andries is 
overleden op 12 december 1997 in Velsen, 94 jaar oud. Andries trouwde, 26 jaar oud, 
op 28 november 1929 in Velsen met Maartje Noordzij, 24 jaar oud. Maartje is geboren 
op 10 december 1904 in Velsen, dochter van Jan Noordzij en Marietje Kruithof. Maartje 
is overleden op 4 augustus 1998 in Velsen, 93 jaar oud.  
III. Teuntje van den Doel, geboren op 8 mei 1906 in Rotterdam. Teuntje is overleden op 
2 augustus 1996 in Zaandam, 90 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op 14 juni 
1928 in Velsen met Johannes Christiaan Moleman, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 
17 september 1902 in Duisburg (D). Johannes is overleden op 17 november 1994 in 
Zaandam, 92 jaar oud.  
IV. Adriaantje van den Doel, geboren op 5 augustus 1907 in Rotterdam. Adriaantje is 
overleden op 25 oktober 1909 in Rotterdam, 2 jaar oud.  
V. Huibrechtje van den Doel, geboren op 26 mei 1909 in Rotterdam. Huibrechtje is 
overleden op 31 oktober 1939 in Velsen, 30 jaar oud. Huibrechtje trouwde, 29 jaar oud, 
op 24 januari 1939 in Velsen met Cornelis Koster, 37 jaar oud. Zie 2.  
VI. Adriaantje (Jaan) van den Doel, geboren op 4 augustus 1910 in Rotterdam. Jaan is 
overleden op 21 februari 1999 in Velsen, 88 jaar oud. Jaan trouwde, 28 jaar oud, op 15 
september 1938 in Velsen met Pieter de Bruijn, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 21 
september 1905 in Velsen, zoon van Adrianus de Bruijn en Maria van Pelt. Pieter is 
overleden op 15 maart 1974 in Velsen, 68 jaar oud.  
VII. Dirkje van den Doel, geboren op 21 januari 1913 in Rotterdam (zie 3).  
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VIII. Jan van den Doel, geboren op 23 mei 1916 in Velsen. Jan is overleden op 4 februari 
1993 in Velsen, 76 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 14 februari 1946 in Velsen 
met Bernardina Catharina (Dien) de Nobel, 28 jaar oud. Dien is geboren op 23 juli 1917 
in Velsen, dochter van Jacobus de Nobel en Elizabeth Johanna Tijssen. Dien is overleden 
op 22 oktober 1966 in Velsen, 49 jaar oud.  

Generatie 4 (overgrootouders)  

8 Leendert Koster, geboren op 18 mei 1832 in Middelharnis. Leendert is 
overleden op 4 juni 1876 in Middelharnis, 44 jaar oud. Beroep: visser. Hij 
trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1855 in Sommelsdijk met de 20-jarige 9 Lena 
Razenberg, geboren op 6 december 1834 in Middelharnis. Lena is overleden op 
22 november 1898 in Middelharnis, 63 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Leendert Koster, geboren op 27 januari 1856 in Middelharnis. Leendert is overleden 
op 26 november 1918 in Middelharnis, 62 jaar oud. Beroep: schipper, pakhuisknecht. 
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 1 mei 1880 in Middelharnis met Hendrika Witvliet, 
20 jaar oud. Hendrika is geboren op 18 december 1859 in Middelharnis, dochter van 
Dirk Witvliet en Wilhelmina Johanna Moll. Hendrika is overleden in 1917 in 
Middelharnis, 57 of 58 jaar oud.  
II. Elisabeth Cornelia Koster, geboren op 3 september 1857 in Middelharnis. Elisabeth is 
overleden op 5 augustus 1926 in Middelharnis, 68 jaar oud. Elisabeth: (1) trouwde, 22 
jaar oud, op 30 april 1880 in Middelharnis met Mattheus de Bloeme, 27 jaar oud. 
Mattheus is geboren op 23 oktober 1852 in Middelharnis, zoon van Hijmen de Bloeme 
en Maria van Brussel. Mattheus is overleden op 20 april 1894 in Middelharnis, 41 jaar 
oud. (2) trouwde, 44 jaar oud, op 18 april 1902 in Middelharnis met Maarten van Delft, 
53 jaar oud. Maarten is geboren op 10 november 1848 in Middelharnis, zoon van 
Mattheus van Delft en Aagje van Eck Krijger. Maarten is overleden op 7 november 1918 
in Middelharnis, 69 jaar oud. Maarten is weduwnaar van Elisabeth Muije (1851-1885), 
met wie hij trouwde op 10 april 1872 in Middelharnis. Maarten is weduwnaar van 
Teuntje Abeele (1845-1895), met wie hij trouwde op 29 april 1886 in Middelharnis.  
III. Hiltje (Hilletje) Koster, geboren op 23 januari 1859 in Middelharnis. Hiltje is 
overleden op 16 mei 1918 in Sommelsdijk, 59 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 
28 april 1882 in Middelharnis met Cornelis Breeman, 26 jaar oud. Cornelis is geboren 
op 23 augustus 1855 in Sommelsdijk, zoon van Marinus Breeman en Johanna van den 
Ochtend. Cornelis is overleden op 29 juli 1934 in Sommelsdijk, 78 jaar oud. Beroep: 
veldarbeider.  
IV. Jan Koster, geboren op 19 augustus 1861 in Middelharnis (zie 4).  

V. Maartje Koster, geboren op 13 oktober 1864 in Middelharnis. Maartje is overleden 
op 13 oktober 1925 in Rotterdam, 61 jaar oud. Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 19 
oktober 1888 in Middelharnis met Frans van Dongen, 24 jaar oud. Frans is geboren op 
1 februari 1864 in Middelharnis, zoon van Johannis van Dongen en Jannetje de Bloeme. 
Frans is overleden op 19 april 1926 in Rotterdam, 62 jaar oud.  
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VI. Adriana Koster, geboren op 11 januari 1866 in Middelharnis. Adriana trouwde, 24 
jaar oud, op 16 mei 1890 in Middelharnis met Willem de Koning, 24 of 25 jaar oud. 
Willem is geboren in 1865 in Middelharnis, zoon van Sybrand de Koning en Klaartje 
de Bloeme.  
VII. Leentje Koster, geboren op 23 december 1867 in Middelharnis. Leentje is 
overleden op 22 april 1919 in Rotterdam, 51 jaar oud. Leentje bleef ongehuwd.  
VIII. Jannetje Koster, geboren op 23 mei 1870 in Middelharnis. Jannetje is overleden 
in Middelharnis. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 28 juli 1892 in Sommelsdijk met 
Barend Faasse, 20 jaar oud. Barend is geboren op 5 december 1871 in Sommelsdijk, 
zoon van Adrianus Faasse en Willemtje van der Slik.  
IX. Fransina Koster, geboren op 12 januari 1873 in Middelharnis. Fransina is 
overleden op 14 november 1915 in Nijmegen, 42 jaar oud. Fransina trouwde, 27 jaar 
oud, op 11 mei 1900 in Nijmegen met Wilhelmus Philipsen, 24 jaar oud. Wilhelmus is 
geboren op 15 april 1876 in Nijmegen, zoon van Willem Philipsen en Mechtilda 
Catharina van der Hoeven  

X. Pieter Leendert Koster, geboren op 8 juli 1876 in Middelharnis. Pieter is overleden 
op 1 september 1935 in Middelharnis, 59 jaar oud. Beroep: diepzeevisser. Pieter:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 1 juni 1900 in Middelharnis met Johanna de Waard, 25 
jaar oud. Johanna is geboren op 30 maart 1875 in Middelharnis, dochter van Aren 
Janse de Waard en Maria de Rooij. Johanna is overleden op 28 augustus 1912 in 
Middelharnis, 37 jaar oud.  

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 1 juni 1917 in Middelharnis met Maria Elisabeth de 
Waard, 43 jaar oud. Maria is geboren op 12 januari 1874 in Middelharnis, dochter 
van Aren Janse de Waard en Maria de Rooij. Maria is overleden op 28 september 
1957 in Middelharnis, 83 jaar oud.  

 

10 Jan de Korte, geboren op 19 oktober 1816 in Middelharnis. Jan is overleden 
op 13 november 1876, 60 jaar oud (oorzaak: verdronken). Jan is weduwnaar 
van Teuntje Jongejan (1820-1856), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 17 
november 1840 in Middelharnis. Hij trouwde (2), 41 jaar oud, op 9 november 
1857 in Middelharnis met de 20-jarige 11 Trijntje Langbroek, geboren op 17 
mei 1837 in Middelharnis. Trijntje is overleden op 29 april 1897 in 
Middelharnis, 59 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Teuntje de Korte, geboren op 15 oktober 1858 in Middelharnis. Teuntje is overleden 
op 1 januari 1892 in Middelharnis, 33 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op 29 
april 1881 in Middelharnis met Cornelis Boon, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 2 
december 1858 in Middelharnis, zoon van Simon Boon en Elizabeth van der Kreeke. 
Cornelis is overleden op 2 december 1932 in Velsen, 74 jaar oud. Cornelis trouwde later 
op 12 oktober 1894 in Middelharnis met Maria Jongejan (geb. 1866).  
II. Helena Cornelia de Korte, geboren op 27 augustus 1860 in Middelharnis (zie 5).  
III. Dingena de Korte, geboren op 21 juli 1863 in Middelharnis. Dingena is overleden in 
Middelharnis. Dingena trouwde, 27 jaar oud, op 23 januari 1891 in Middelharnis met 
Maarten Vermaas, 28 jaar oud. Maarten is geboren op 17 mei 1862 in Middelharnis, 
zoon van Heinre Vermaas en Christina Vroeg in de Weij. Maarten is overleden op 21 
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november 1937 in Middelharnis, 75 jaar oud.  
IV. Hendrik de Korte, geboren op 7 september 1864 in Middelharnis. Hendrik trouwde, 
24 jaar oud, op 23 november 1888 in Middelharnis met Rookje Verhagen, 20 of 21 jaar 
oud. Rookje is geboren in 1867 in Pernis, dochter van Martinus Verhagen en Klaasje 
Jannetje ’t Hart.  
V. Jan Dingeman de Korte, geboren op 23 februari 1866 in Middelharnis. Jan is 
overleden op 6 augustus 1926 in Bruinisse, 60 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 13 
oktober 1892 in ’s-Heer Arendskerke met Maatje Brandt, 26 of 27 jaar oud. Maatje is 
geboren in 1865 in ’s-Heer Arendskerke, dochter van Matthijs Brandt en Maria Walra-
ven. VI. Trijntje de Korte, geboren op 18 september 1867 in Middelharnis. Trijntje is 
overleden op 11 augustus 1868 in Middelharnis, 10 maanden oud.  
VII. Trijntje de Korte, geboren op 4 april 1869 in Middelharnis. Trijntje is overleden op 
30 maart 1870 in Middelharnis, 11 maanden oud.  
VIII. Trijntje de Korte, geboren op 4 september 1870 in Middelharnis. Trijntje is 
overleden op 16 juli 1936, 65 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 1 oktober 1897 
in Middelharnis met Leendert Kats, 30 jaar oud. Leendert is geboren op 31 maart 1867 
in Middelharnis, zoon van Maarten Kats en Arendje Bakker. Leendert is overleden op 
15 juni 1950 in Sommelsdijk, 83 jaar oud.  

12 Andries van den Doel, geboren op 31 december 1829 in Dirksland. Andries 
is overleden op 26 mei 1897 in Middelharnis, 67 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar 
oud, op 5 december 1850 in Middelharnis met de 19-jarige 13 Teuntje Groen, 
geboren op 11 mei 1831 in Middelharnis. Teuntje is overleden op 30 januari 
1911 in Middelharnis, 79 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Adriana van den Doel, geboren op 16 december 1850 in Dirksland. Adriana is 
overleden op 28 december 1850 in Dirksland, 12 dagen oud.  
II. Adriana van den Doel, geboren op 17 december 1851 in Dirksland. Adriana is 
overleden op 6 mei 1852 in Dirksland, 4 maanden oud.  
III. Adriaantje van den Doel, geboren op 8 december 1853 in Dirksland. Adriaantje is 
overleden op 16 februari 1937 in Middelharnis, 83 jaar oud. Adriaantje trouwde, 27 
jaar oud, op 24 juni 1881 in Sommelsdijk met Dingenus Kerkhof, 36 of 37 jaar oud. 
Dingenus is geboren in 1844 in Sint Annaland, zoon van Willem Kerkhof en Marina Bo-
lier. Dingenus is weduwnaar van Hiltje Langbroek (ovl. vóór 1881).  
IV. Adriana van den Doel, geboren op 28 september 1855 in Dirksland. Adriana is 
overleden op 22 juli 1936 in Middelharnis, 80 jaar oud. Adriana: (1) trouwde, 21 jaar 
oud, op 12 april 1877 in Sommelsdijk met Jakob van der Sluis, 21 of 22 jaar oud. Jakob 
is geboren in 1855 in Middelharnis, zoon van Jacob van der Sluis en Hiltje Bree. Jakob is 
overleden vóór 1892, ten hoogste 37 jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op 11 
november 1892 in Middelharnis met Johannes Aupperlee. Johannes is een zoon van 
Johanna Aupperlee. Johannes is weduwnaar van Maatje Troost (ovl. vóór 1892).  
V. Dirk van den Doel, geboren op 29 september 1857 in Melissant. Dirk trouwde, 33 
jaar oud, op 5 december 1890 in Middelharnis met Cornelia van Wezel, 25 jaar oud. 
Cornelia is geboren op 12 december 1864 in Middelharnis, dochter van Arnoldus van 
Wezel en Jannetje Verduin. VI. Jannetje van den Doel, geboren op 17 mei 1859 in         
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Melissant. Jannetje is overleden op 8 september 1859 in Melissant, 3 maanden oud.  
VII. Jillis Huibrecht van den Doel, geboren op 17 oktober 1861 in Dirksland. Jillis is 
overleden op 14 juli 1868 in Dirksland, 6 jaar oud.  
VIII. Cornelis van den Doel, geboren op 24 november 1863 in Dirksland. Cornelis is 
overleden op 2 december 1863 in Dirksland, 8 dagen oud.  
IX. Cornelis van den Doel, geboren op 22 februari 1865 in Dirksland. Cornelis is 
overleden op 16 augustus 1866 in Dirksland, 1 jaar oud.  

X. Cornelia van den Doel, geboren op 18 juni 1867 in Dirksland. Cornelia is overleden 
op 20 juli 1875 in Sommelsdijk, 8 jaar oud.  
XI. Jillis Huibrecht van den Doel, geboren op 11 november 1868 in Dirksland. Jillis is 
overleden op 11 april 1942 in Rotterdam, 73 jaar oud. Jillis:  
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22 februari 1898 in Middelharnis met Adriana van den 
Nieuwendijk, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 25 juli 1872 in Middelharnis, 
dochter van Florus van den Nieuwendijk en Maria Spuij. Adriana is overleden op 2 
mei 1906 in Rotterdam, 33 jaar oud.  

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 4 mei 1916 in Middelharnis met Krijntje Roodzand, 45 of 
46 jaar oud. Krijntje is geboren in 1870 in Middelharnis, dochter van Arend Roodzand 
en Angenietje Verhage. Krijntje is overleden. Krijntje is weduwe van Cornelis Jordaan 
(geb. 1871), met wie zij trouwde op 17 mei 1895 in Middelharnis.XII. Jan van den 
Doel, geboren op 29 mei 1870 in Dirksland. Jan is overleden op 8 februari 1953 in 
Rotterdam, 82 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.  
XIII. Andries van den Doel, geboren op 7 juli 1872 in Sommelsdijk (zie 6). IV. Maria 
van den Doel, geboren op 8 oktober 1873 in Sommelsdijk. Maria is overleden op 3 
mei 1964 in Rotterdam, 90 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 27 oktober 1899 
in Middelharnis met Teunis van Dongen, 26 jaar oud. Teunis is geboren op 13 
september 1873 in Middelharnis, zoon van Machiel van Dongen en Jannetje van 
Antwerpen.  

14 Huibrecht van der Put, geboren op 6 mei 1852 in Middelharnis. 
Huibrecht is overleden op 2 februari 1909 in Velsen, 56 jaar oud. Hij 
trouwde, 23 jaar oud, op 25 september 1875 in Middelharnis met de 25-
jarige 15 Jannetje Witvliet, geboren op 12 augustus 1850 in 
Middelharnis. Jannetje is overleden op 30 maart 1900 in Middelharnis, 
49 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Dirkje van der Put, geboren op 7 december 1875 in Middelharnis (zie 7).  
II. Mattheus van der Put, geboren op 18 november 1877 in Middelharnis. Mattheus is 
overleden op 7 juni 1945 in Appelscha, 67 jaar oud. Mattheus trouwde, 34 jaar oud, op 
11 april 1912 in Velsen met Magdalena Groen, 32 jaar oud. Magdalena is geboren op 
27 maart 1880 in Middelharnis, dochter van Klaas Groen en Neeltke Cornelia Lang-
broek. Magdalena is overleden op 13 november 1945 in Velsen, 65 jaar oud.  
III. Laurens van der Put, geboren op 26 augustus 1880 in Middelharnis. Laurens is 
overleden op 15 januari 1882 in Middelharnis, 1 jaar oud. IV. Laurens van der Put, 
geboren op 14 december 1882 in Middelharnis. Laurens is overleden op 18 september 
1911 in North Shields (GB), 28 jaar oud. Laurens trouwde, 23 jaar oud, op 12 oktober 
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1906 in Middelharnis met Cornelia Viskil, 22 of 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 27 
januari 1883 in Middelharnis, dochter van Willem Viskil en Pieternella Hollaar. Cornelia 
is overleden. Cornelia trouwde later op 30 april 1921 in Middelharnis met Dirk Koster 
(geb. 1868). V. Teuntje van der Put, geboren op 22 juni 1885 in Middelharnis. Teuntje is 
overleden op 9 mei 1977 in Velsen, 91 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op 17 
april 1908 in Middelharnis met Pieter van Strien, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 8 
november 1883 in Middelharnis, zoon van Hendrik van Strien en Cornelia de Man. 
Pieter is overleden op 22 december 1973 in Velsen, 90 jaar oud. Beroep: kaairidder 
(vislosser).  

 

Generatie 5 (betovergrootouders)  

16 Leendert Koster, geboren op 8 september 1809 in Middelharnis. Leendert is 
overleden op 3 januari 1875 in Middelharnis, 65 jaar oud. Beroep: visser. Hij 
trouwde, 22 jaar oud, op 16 maart 1832 in Middelharnis met de 25-jarige 17 
Hijltje Menheer, geboren op 26 juni 1806 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 13 
juli 1806 in Middelharnis. Hijltje is overleden op 1 mei 1882 in Middelharnis, 75 
jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Leendert Koster, geboren op 18 mei 1832 in Middelharnis (zie 8).  
II. Dirk Koster, geboren op 30 maart 1834 in Middelharnis. Dirk is overleden op 19 
augustus 1880 in Middelharnis, 46 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 15 december 
1857 in Middelharnis met Bastiana van Eeuwen, 22 of 23 jaar oud. Bastiana is geboren 
in 1834 in Sommelsdijk, dochter van Pieter van Eeuwen en Grieta Dale.  
III. Maartje Koster, geboren op 17 oktober 1835 in Middelharnis. Maartje is overleden 
op 23 februari 1836 in Middelharnis, 4 maanden oud.  

 IV. Maartje Koster, geboren op 25 januari 1837 in Middelharnis. Maartje is overleden 
 op 22 maart 1866 in Middelharnis, 29 jaar oud.  

 V. Cornelis Koster, geboren op 21 mei 1840 in Middelharnis. Cornelis trouwde, 23 jaar 
 oud, op 16 april 1864 met Huibertje Boezer, 23 jaar oud. Huibertje is geboren op 29 
 augustus 1840.  

VI. Francina Koster, geboren op 3 mei 1844 in Middelharnis. Francina trouwde, 24 jaar 
oud, op 22 maart 1869 in Middelharnis met Adrianus Breur, 23 jaar oud. Adrianus is 
geboren op 13 juli 1845 in Sommelsdijk, zoon van Gerrit Admiraal Breur en Johanna 
Kenisse.  
VII. Pieter Koster, geboren op 19 augustus 1848 in Middelharnis. Pieter is overleden op 
26 januari 1851 in Middelharnis, 2 jaar oud.  

18 Jan Razenberg, geboren op 29 juli 1803 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 7 
augustus 1803 in Middelharnis. Jan is overleden op 16 april 1891 in 
Sommelsdijk, 87 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 28 februari 1830 in 
Middelharnis met de 20-jarige 19 Adriana Verhage, geboren op 3 oktober 1809 
in Middelharnis. Zij is gedoopt op 15 oktober 1809 in Middelharnis. Adriana is 
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overleden op 24 mei 1882 in Sommelsdijk, 72 jaar oud.  
Kinderen uit dit huwelijk:  

I. Geerit Razenberg, geboren op 15 juli 1830 in Middelharnis. Geerit is overleden op 31 

mei 1919 in Middelharnis, 88 jaar oud. Geerit: (1) trouwde, 23 jaar oud, op 1 februari 
1854 in Middelharnis met Arendje Kabos, 25 jaar oud. Arendje is geboren op 29 
november 1828 in Middelharnis, dochter van Jacobus Kabos en Aartje van der Slik. 
Arendje is overleden op 22 december 1874 in Middelharnis, 46 jaar oud.  

 (2) trouwde, 48 jaar oud, op 4 oktober 1878 in Middelharnis met Leentje van der Graef, 
 44 of 45 jaar oud. Leentje is geboren in 1833 in Middelharnis, dochter van Teunis van 
 der Graef en Cornelia Kattestaart. Leentje is overleden op 14 februari 1904 in 
 Middelharnis, 70 of 71 jaar oud. Leentje is weduwe van Stoffel Looij (ovl. vóór 1878).  

II. Elizabeth Razenberg, geboren op 24 december 1831 in Middelharnis. Elizabeth 
trouwde, 31 jaar oud, op 6 mei 1863 in Rotterdam met Gerrit de Wit, 28 of 29 jaar oud. 
Gerrit is geboren in 1834 in Dordrecht, zoon van Johannes de Wit en Hendrina Dijkwel.  
III. Gerrit Razenberg, geboren op 15 oktober 1833 in Middelharnis. Gerrit is overleden 
op 17 oktober 1833 in Middelharnis, 2 dagen oud.  

 IV. Lena Razenberg, geboren op 6 december 1834 in Middelharnis (zie 9).  

 V. Gerrit Razenberg, geboren op 28 januari 1838 in Middelharnis. Gerrit is overleden op 
 13 augustus 1917 in Sommelsdijk, 79 jaar oud. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 10 maart 
 1865 in Sommelsdijk met Jacoba Vermeule, 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 25 april 
 1838 in Sommelsdijk, dochter van Jacobus Vermeule en Maria Premier. Jacoba is 
 overleden op 12 november 1920 in Sommelsdijk, 82 jaar oud.  

VI. Jannetje Razenberg, geboren op 14 september 1840 in Middelharnis. Jannetje is 
overleden op 6 april 1870 in Sommelsdijk, 29 jaar oud.  
VII. Krijn Razenberg, geboren op 5 november 1842 in Middelharnis. Krijn is overleden 
op 14 november 1925 in Sommelsdijk, 83 jaar oud. Krijn trouwde, 25 jaar oud, op 30 
april 1868 in Sommelsdijk met Cornelia Vijfhuize, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 24 
november 1843 in Sommelsdijk, dochter van Philippus Vijfhuize en Cornelia Kalle. 
Cornelia is overleden op 1 juli 1941 in Middelharnis, 97 jaar oud.  
VIII. Cornelia Razenberg, geboren op 13 oktober 1844 in Middelharnis. Cornelia is 
overleden op 15 maart 1896 in Ooltgensplaat, 51 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar 
oud, op 22 oktober 1868 in Ooltgensplaat met Jan van Nimwegen, 26 jaar oud. Jan is 
geboren op 10 september 1842 in Ooltgensplaat, zoon van Gerrit van Nimwegen en Jo-
hanna de Reus. Jan is overleden op 10 april 1923 in Ooltgensplaat, 80 jaar oud.  

 IX. Geertrui Razenberg, geboren op 13 mei 1847 in Middelharnis. Geertrui is overleden 
 op 13 juni 1847 in Middelharnis, 1 maand oud.  

 X. Geertrui Razenberg, geboren op 1 maart 1849 in Middelharnis. Geertrui is overleden 
 op 24 oktober 1899 in Sommelsdijk, 50 jaar oud. Geertrui:  
 (1) trouwde, 22 jaar oud, op 29 december 1871 in Sommelsdijk met Dirk Lugthart, 24 
 jaar oud. Dirk is geboren op 17 december 1847 in Sommelsdijk, zoon van Jaspert 
 Lugthart en Arjaantje Wittekoek. Dirk is overleden op 31 augustus 1873 in Sommelsdijk, 
 25 jaar oud.  

 (2) trouwde, 28 jaar oud, op 3 mei 1877 in Sommelsdijk met Beschier Schilperoord, 35 
 jaar oud. Beschier is geboren op 26 april 1842 in Sommelsdijk, zoon van Klaas 
 Schilperoord en Arendje van der Slik. Beschier is overleden op 4 november 1909 in 
 Sommelsdijk, 67 jaar oud. Beschier is weduwnaar van Kaatje Boon (geb. 1843), met wie 
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 hij trouwde op 3 mei 1877 in Sommelsdijk.  
 

20 Dingeman de Korte. Hij is gedoopt op 28 augustus 1791 in Middelharnis. 
Dingeman is overleden op 20 december 1847 om 22:00 in Middelharnis, 56 jaar 
oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 1 september 1812 in Middelharnis met de 17-
jarige 21 Teuntje de Bloeme, geboren op 19 november 1794 in Middelharnis. 
Zij is gedoopt op 26 november 1794 in Middelharnis. Teuntje is overleden op 
15 december 1839 in Middelharnis, 45 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Neeltje de Korte, geboren op 9 juli 1814 in Middelharnis. Neeltje is overleden op 15 
september 1814 in Middelharnis, 2 maanden oud.  
II. Jan de Korte, geboren op 19 oktober 1816 in Middelharnis (zie 10).  
III. Kornelia de Korte, geboren op 23 oktober 1819 in Middelharnis. Kornelia is 
overleden op 20 maart 1834 in Middelharnis, 14 jaar oud.  

22 Hendrik Langbroek, geboren op 15 oktober 1813 in Middelharnis. Hendrik is 
overleden op 27 juli 1881, 67 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 28 augustus 
1834 in Middelharnis met de 23-jarige 23 Helena Cornelia Boogerman, 
geboren op 23 juni 1811 in Sommelsdijk. Helena is overleden op 18 januari 
1885 in Middelharnis, 73 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jobje Langbroek, geboren op 4 maart 1835 in Middelharnis. Jobje is overleden op 17 
april 1905 in Sommelsdijk, 70 jaar oud. Jobje trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1859 in 
Middelharnis met Pieter van der Sloot, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 26 mei 1833 in 
Sommelsdijk, zoon van Dirk van der Sloot en Neeltje Kastelijn. Pieter is overleden op 26 
juni 1904 in Sommelsdijk, 71 jaar oud.  
II. Trijntje Langbroek, geboren op 17 mei 1837 in Middelharnis (zie 11). III. Maarten 
Langbroek, geboren op 7 september 1839 in Middelharnis. Maarten is overleden op 6 
februari 1903 in IJmuiden, 63 jaar oud. Maarten:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16 april 1864 in Middelharnis met Arendje Buurveld, 24 
jaar oud. Arendje is geboren op 15 oktober 1839 in Middelharnis, dochter van Maarten 
Buurveld en Maria Boon. Arendje is overleden op 27 januari 1875 in Middelharnis, 35 
jaar oud.  

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 20 april 1876 in Middelharnis met Annetje Vermaas, 23 
jaar oud. Annetje is geboren op 10 november 1852 in Middelharnis, dochter van 
Hijman Vermaas en Aagje Gideon. Annetje is overleden op 20 augustus 1933 in Velsen, 
80 jaar oud.  
IV. Elia Langbroek, geboren op 12 september 1841 in Middelharnis. Elia trouwde, 21 
jaar oud, op 31 december 1862 in Middelharnis met Maarten Rooij, 22 jaar oud. 
Maarten is geboren op 24 december 1840 in Sommelsdijk, zoon van Jan Rooij en 
Pieternella Vermeer.  

V. Johanna Langbroek, geboren op 27 september 1843 in Middelharnis. Johanna is 
overleden op 27 maart 1893 in Middelharnis, 49 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar 
oud, op 9 december 1866 in Middelharnis met Jacob van den Hoek, 22 jaar oud. Jacob 
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is geboren op 25 juni 1844 in Middelharnis, zoon van Cornelis van den Hoek en 
Cornelia van Okkenburg. Jacob is overleden op 3 mei 1917 in Middelharnis, 72 jaar oud.  

VI. Jannetje Langbroek, geboren op 13 februari 1847 in Middelharnis. Jannetje is 
overleden op 19 maart 1847 in Middelharnis, 1 maand oud.  
VII. Hendrik Johannes Langbroek, geboren op 22 december 1849 in Middelharnis. 
Hendrik is overleden op 9 januari 1927 in Middelharnis, 77 jaar oud. Hendrik:  
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 4 mei 1871 in Middelharnis met Lijntje du Pré, 20 jaar 
oud. Lijntje is geboren op 4 februari 1851 in Middelharnis, dochter van Hendrik du 
Pré en Huibertje van Dalen. Lijntje is overleden op 14 juni 1887 in Middelharnis, 36 
jaar oud.  

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26 oktober 1888 in Middelharnis met Huibertje 
Dubbeld, 27 jaar oud. Huibertje is geboren op 10 oktober 1861 in Middelharnis, 
dochter van Pieter Dubbeld en Cornelia van Eck. Huibertje is overleden op 17 
november 1938 in Middelharnis, 77 jaar oud.  
VIII. Helena Cornelia Langbroek, geboren op 28 oktober 1852 in Middelharnis. 
Helena is overleden op 20 maart 1921 in Middelharnis, 68 jaar oud. Helena bleef 
ongehuwd.  

24 Dirk van den Doel, geboren op 19 januari 1783 in Herkingen. Dirk is 
overleden op 23 december 1851 in Dirksland, 68 jaar oud. Dirk is weduwnaar 
van Lena Nagtegaal (1784-1811). Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op 14 april 1812 
in Dirksland met de 23-jarige 25 Adriana Schouwenaar, geboren op 4 februari 
1789 in Oude-Tonge. Adriana is overleden op 9 januari 1865 in Dirksland, 75 
jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jillis van den Doel, geboren op 4 augustus 1812 in Dirksland. Jillis is overleden op 1 
juli 1838 in Hellevoetsluis, 25 jaar oud. Jillis trouwde, 21 jaar oud, op 29 mei 1834 in 
Dirksland met Lijsbeth de Geus, 23 of 24 jaar oud. Lijsbeth is geboren in 1810 in 
Ouddorp, dochter van Arend de Geus en Maria Klaasd Westhoeve.  
II. Maartje van den Doel, geboren op 5 maart 1815 in Dirksland. Maartje is overleden 
op 24 juni 1818 in Dirksland, 3 jaar oud.  
III. Maria van den Doel, geboren op 20 oktober 1816 in Dirksland. Maria is overleden op 
15 juli 1871 in Hellevoetsluis, 54 jaar oud. Maria:  
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 30 maart 1838 in Dirksland met Cornelis Bakker, 24 jaar 
oud. Cornelis is geboren op 22 november 1813 in Nieuwe-Tonge, zoon van Cornelis 
Bakker en Elisabeth Kalle. Cornelis is overleden op 4 maart 1844 in Dirksland, 30 jaar 
oud.  

(2) trouwde, 28 jaar oud, op 22 mei 1845 in Melissant met Teunis Vogel, 27 jaar oud. 
Teunis is geboren op 20 november 1817 in Sommelsdijk, zoon van Adrianus Vogel en 
Willemtje Schilperoord. Teunis is overleden op 7 maart 1890 in Hellevoetsluis, 72 jaar 
oud.  

IV. Huibrecht van den Doel, geboren op 22 juli 1819 in Dirksland. Huibrecht is 
overleden op 7 juni 1849 in Rotterdam, 29 jaar oud. Huibrecht trouwde, 19 jaar oud, op 
12 april 1839 in Dirksland met Trijntje Hof, 18 of 19 jaar oud. Trijntje is geboren in 1820 
in Leeuwarden, dochter van Klaas Hof en Rinske Hemkes.  
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V. Andries van den Doel, geboren op 25 februari 1822 in Dirksland. Andries is overleden 
op 1 oktober 1825 in Dirksland, 3 jaar oud.  
VI. Maartje van den Doel, geboren op 1 juli 1824 in Dirksland. Maartje is overleden op 8 
augustus 1893 in Dirksland, 69 jaar oud. Maartje trouwde, 26 jaar oud, op 26 juli 1850 
in Dirksland met Hugo van Rumpt, 29 jaar oud. Hugo is geboren op 10 februari 1821 in 
Onwaard, zoon van Aart van Rumpt en Dingena Trommel. Hugo is overleden op 23 
november 1883 in Dirksland, 62 jaar oud.  
VII. Antje van den Doel, geboren op 15 maart 1827 in Dirksland. Antje is overleden op 
26 maart 1827 in Dirksland, 11 dagen oud.  
VIII. Andries van den Doel, geboren op 31 december 1829 in Dirksland (zie 12).  

26 Cornelis Groen, geboren op 4 september 1797 in Mijnsheerenland. Hij 
is gedoopt op 10 september 1797 in Mijnsheerenland. Cornelis is 
overleden op 9 april 1863 in Heinenoord, 65 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar 
oud, op 17 juni 1827 in Middelharnis met de 20-jarige 27 Adriaantje Zoon, 
geboren op 29 april 1807 in Middelharnis. Adriaantje is overleden op 15 
januari 1892 in Rotterdam, 84 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jan Groen, geboren op 25 september 1827 in Middelharnis. Jan trouwde, 22 jaar oud, 
op 28 juni 1850 in On-waard met Maria van den Doel, 22 jaar oud. Maria is geboren op 
4 augustus 1827 in Onwaard, dochter van Cornelis van den Doel (zie 49,VII) en Josina 
Wilhelmina van Breda. Maria is overleden op 27 juni 1853 in Onwaard, 25 jaar oud.  
II. Adriaantje Groen, geboren op 21 augustus 1829 in Middelharnis. Adriaantje 
trouwde, 29 jaar oud, op 25 november 1858 in Middelharnis met Laurens van der Put, 
29 jaar oud. Laurens is geboren op 24 januari 1829 in Middelharnis, zoon van Pleunis 
van der Put (zie 113,II) en Dimmetje Deussen. Laurens is overleden op 8 april 1900 in 
Rotterdam, 71 jaar oud.  
III. Teuntje Groen, geboren op 11 mei 1831 in Middelharnis (zie 13).  

28 Laurens van der Put, geboren op 17 april 1828 in Middelharnis. Laurens is 
overleden op 28 november 1889, 61 jaar oud (oorzaak: op de Noordzee 
verdronken). Laurens trouwde (2), 30 jaar oud, op 21 maart 1859 in 
Middelharnis met Arendje van Gelder (1838-1891), 21 jaar oud. Hij trouwde 
(1), 21 jaar oud, op 27 oktober 1849 in Middelharnis met de 20-jarige 29 Dirkje 
Boer, geboren op 14 februari 1829 in Middelharnis. Dirkje is overleden op 8 
maart 1857 in Middelharnis, 28 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Arendje van der Put, geboren op 12 juli 1850 in Middelharnis. Arendje is overleden op 
27 juni 1862 in Middelharnis, 11 jaar oud.  
II. Huibrecht van der Put, geboren op 6 mei 1852 in Middelharnis (zie 14).  
III. Jannetje van der Put, geboren op 31 mei 1855 in Middelharnis. Jannetje is overleden 
op 13 augustus 1857 in Middelharnis, 2 jaar oud.  
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30 Mattheus Witvliet, geboren op 7 oktober 1823 in Middelharnis. Mattheus is 
overleden op 28 december 1917 in Middelharnis, 94 jaar oud. Hij trouwde, 26 
jaar oud, op 22 november 1849 in Sommelsdijk met de 25-jarige 31 Teuntje 
van Strien, geboren op 10 oktober 1824 in Sommelsdijk. Teuntje is overleden 
op 7 september 1907 in Middelharnis, 82 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jannetje Witvliet, geboren op 12 augustus 1850 in Middelharnis (zie 15).  
II. Teuntje Witvliet, geboren op 27 november 1852 in MiddelharnisTeuntje is overleden 
op 18 augustus 1863 in Middelharnis, 10 jaar oud.  
III. Witvliet, levenloos geboren kind, geboren op 23 november 1854 in Middelharnis.  
IV. Adriana Witvliet, geboren op 11 december 1855 in Middelharnis. Adriana is 
overleden op 12 november 1944 in Rotterdam, 88 jaar oud. Adriana trouwde, 20 jaar 
oud, op 1 mei 1876 in Middelharnis met Bastiaan Dubbeld, 22 jaar oud. Bastiaan is 
geboren op 13 juli 1853 in Middelharnis, zoon van Cornelis Dubbeld en Neeltje 
Aalbrechts. Bastiaan is overleden op 26 augustus 1914 in Middelharnis, 61 jaar oud.  

V. Leendert Witvliet, geboren op 11 augustus 1858 in Middelharnis. Leendert is 
overleden op 26 maart 1942 in Maassluis, 83 jaar oud. Leendert:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23 april 1883 in Zwartewaal met Gerritje Starrenburg, 19 
of 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20 maart 1896 in Zwartewaal. Gerritje 
is geboren in 1863 in Zwartewaal, dochter van Cornelis Starrenburg en Johanna van der 
Zee.  

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 24 augustus 1899 in Velsen met Johanna Berghauser. 
Johanna is overleden op 22 september 1935 in Velsen. Johanna is weduwe van Cornelis 
Zwier (ovl. vóór 1899).  
VI. Geertruij Witvliet, geboren op 7 juni 1861 in Middelharnis. Geertruij is overleden op 
9 juli 1930 in Middelharnis, 69 jaar oud. Geertruij trouwde, 24 jaar oud, op 12 mei 1886 
in Middelharnis met Gerrit Jongejan, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 26 september 
1861 in Middelharnis, zoon van Gerrit Jongejan en Adriaantje de Koning. Gerrit is 
overleden.  
VII. Teuntje Witvliet, geboren op 12 oktober 1865 in Middelharnis. Teuntje is overleden 
op 26 maart 1867 in Middelharnis, 1 jaar oud.  

 
Generatie 6 (oudouders)  

32 Leendert Cornelisse Koster. Hij is gedoopt op 29 december 1765 in 
Middelharnis. Leendert is overleden op 30 november 1846 in Middelharnis, 80 
jaar oud. Beroep: visser. Leendert is weduwnaar van Maria Pietersdr. Vliegvis 
(1766-1805), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 18 april 1790 in 
Middelharnis. Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op 13 december 1806 in 
Middelharnis met de 30-jarige Maartje Leenderts van der Waal (zie 33 
hieronder). Leendert en Maartje gingen op 21 november 1806 in Middelharnis 
in ondertrouw. 33 Maartje Leenderts van der Waal. Zij is gedoopt op 17 
december 1775 in Middelharnis. Maartje is overleden op 5 november 1846 in 
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Middelharnis, 70 jaar oud.  
Kind uit dit huwelijk:  
I. Leendert Koster, geboren op 8 september 1809 in Middelharnis (zie 16).  

34 Dirk Menheer. Hij is gedoopt op 24 juni 1770 in Middelharnis. Dirk is 
overleden op 17 december 1809 in Middelharnis, 39 jaar oud. Hij trouwde, 24 
jaar oud, op 30 maart 1795 in Middelharnis met de 21-jarige 35 Francina van 
den Bogaart, geboren op 25 juli 1773 in Middelharnis. Francina is overleden op 
20 november 1855 in Middelharnis, 82 jaar oud. Francina trouwde (2), 41 jaar 
oud, op 22 april 1815 in Middelharnis met Klaas van der Waal (1771-1837), 43 
of 44 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jannetje Menheer, geboren op 28 oktober 1795 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 1 
november 1795 in Middelharnis. Jannetje is overleden op 21 juni 1870 in Middelharnis, 
74 jaar oud. Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 24 november 1815 in Middelharnis met 
Jan Pietersz Krijger, 20 of 21 jaar oud. Jan is geboren in 1794 in Middelharnis, zoon van 
Pieter Krijger en Jannetje Boon. Jan is overleden op 11 september 1852 in 
Middelharnis, 57 of 58 jaar oud.  
II. Aren Menheer, geboren op 6 februari 1799 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 17 
februari 1799 in Middelharnis. Aren is overleden op 29 november 1875 in Antwerpen 
(B), 76 jaar oud. Aren:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20 juni 1822 in Middelharnis met Cornelia Pas, 23 jaar 
oud. Cornelia is geboren op 13 oktober 1798 in Middelharnis, dochter van Aren Pas en 
Gerritje Verbeek. Cornelia is overleden op 8 juni 1828 in Middelharnis, 29 jaar oud.  

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 26 mei 1829 in Middelharnis met Annetje van der Borden, 
24 jaar oud. Annetje is geboren op 27 mei 1804 in Vlaardingen, dochter van Jakob van 
der Borden en Dirkje Nieuwstraten.  
III. Maarten Menheer, geboren op 14 januari 1802 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 17 
januari 1802 in Middelharnis. Maarten is overleden vóór 1804, ten hoogste 2 jaar oud.  
IV. Heyltje Menheer, geboren op 22 september 1803 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 
29 mei 1803 in Middelharnis. Heyltje is overleden vóór 1806, ten hoogste 3 jaar oud.  

V. Maarten Menheer, geboren op 28 september 1804 in Middelharnis. Hij is gedoopt 
op 14 oktober 1804 in Middelharnis.  
VI. Hijltje Menheer, geboren op 26 juni 1806 in Middelharnis (zie 17).  
VII. Arentje Menheer, geboren op 26 juni 1806 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 13 juli 
1806 in Middelharnis.  

36 Gerrit Jansz Rasenberg, geboren op 16 februari 1763 in Middelharnis. Gerrit 
is overleden op 3 oktober 1829 in Middelharnis, 66 jaar oud. Hij trouwde, 23 
jaar oud, op 30 april 1786 in Middelharnis met de 22-jarige 37 Cornelia Janse 
Pas. Zij is gedoopt op 24 mei 1763 in Middelharnis. Cornelia is overleden op 25 
maart 1849 in Middelharnis, 85 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
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I. Lena Rasenberg. Zij is gedoopt op 2 maart 1788 in Middelharnis. Lena is overleden 
vóór 1794 in Middelharnis, ten hoogste 6 jaar oud.  
II. Teuntje Rasenberg. Zij is gedoopt op 16 mei 1790 in Middelharnis. Teuntje is 
overleden op 8 mei 1867 in Middelharnis, 76 jaar oud.  
III. Lena Rasenberg. Zij is gedoopt op 3 november 1794 in Middelharnis.  
IV. Jannetje Rasenberg. Zij is gedoopt op 23 juni 1799 in Middelharnis. Jannetje is 
overleden op 11 augustus 1878 in Middelharnis, 79 jaar oud. Jannetje trouwde, 50 jaar 
oud, op 19 oktober 1849 in Middelharnis met Nicolaas Essebaggers, 58 jaar oud. 
Nicolaas is geboren op 16 juli 1791 in Willemstad, zoon van Nicolaas Essebaggers en 
Anthonia van Prooijen. Hij is gedoopt op 17 juli 1792 in Willemstad. Nicolaas is 
overleden op 14 mei 1860 in Middelharnis, 68 jaar oud. Nicolaas is weduwnaar van 
Suzanna Ruitenberg (geb. 1798), met wie hij trouwde op 13 juli 1816 in Middelharnis. 
Nicolaas is weduwnaar van Neeltje van Drimmelen (geb. 1790), met wie hij trouwde op 
5 november 1837 in Middelharnis. V. Jan Razenberg, geboren op 29 juli 1803 in 
Middelharnis (zie 18).  

38 Gerrit Crijnse Verha(a)ge, geboren op 17 november 1762 in Middelharnis. 
Gerrit is overleden op 14 februari 1831 in Middelharnis, 68 jaar oud. Hij 
trouwde, 35 jaar oud, op 25 mei 1798 in Middelharnis met de 20-jarige 39 
Elizabeth Luijendijk, geboren in Middelharnis. Zij is gedoopt op 28 december 
1777 in Middelharnis. Elizabeth is overleden op 17 april 1854 in Middelharnis, 
76 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Angenietje Verhage, geboren op 13 mei 1799 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 1 juni 
1799 in Middelharnis. Angenietje is overleden op 14 januari 1834 in Middelharnis, 34 
jaar oud. Angenietje trouwde, 22 jaar oud, op 18 april 1822 in Middelharnis met Arij 
van Es, 24 jaar oud. Arij is geboren op 2 juni 1797 in Ooltgensplaat, zoon van Bastiaan 
van Es en Jannetje Lagenhock.  
II. Krijn Verha(a)ge, geboren op 10 februari 1801 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 17 
februari 1801 in Middelharnis. Krijn is overleden vóór 1805, ten hoogste 4 jaar oud.  
III. Krijn Verhage, geboren op 30 december 1804 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 23 
januari 1805 in Middelharnis. Krijn is overleden op 26 februari 1857 in Middelharnis, 52 
jaar oud. Krijn trouwde, 28 jaar oud, op 29 december 1833 in Middelharnis met Martha 
Bakelaar, 20 jaar oud. Martha is geboren op 9 september 1813 in Ouddorp, dochter van 
Jakob Bakelaar en Anna van Oudenaarden.  
IV. Cornelis Verha(a)ge, geboren op 26 juni 1807 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 5 
juli 1807 in Middelharnis. Cornelis is overleden vóór 1811, ten hoogste 4 jaar oud.  

V. Adriana Verha(a)ge, geboren op 19 juli 1808 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 24 juli 
1808 in Middelharnis. Adriana is overleden vóór 1809, ten hoogste 1 jaar oud.  
VI. Adriana Verhage, geboren op 3 oktober 1809 in Middelharnis (zie 19).  
VII. Elisabeth Verha(a)ge, geboren op 18 januari 1811 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 
2 augustus 1811 in Middelharnis. Elisabeth is overleden in 1811, geen jaar oud.  
VIII. Elizabeth Verhage, geboren op 27 juli 1812 in Middelharnis. Elizabeth is overleden 
op 7 september 1812 in Middelharnis, 1 maand oud.  
IX. Geertruij Verhage, geboren op 8 oktober 1813 in Middelharnis. Geertruij is 
overleden op 18 oktober 1813 in Middelharnis, 10 dagen oud.  
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X. Geertrui Verhage, geboren op 3 november 1814 in Middelharnis. Geertrui is 
overleden op 30 januari 1819 in Middelharnis, 4 jaar oud.  
XI. Cornelis Verhage, geboren op 20 december 1815 in Middelharnis. Cornelis is 
overleden op 12 juli 1816 in Middelharnis, 6 maanden oud.  
XII. Pieternella Verhage, geboren op 4 mei 1817 in Middelharnis. Pieternella is 
overleden op 3 augustus 1817 in Middelharnis, 2 maanden oud.  
XIII. Cornelis Verhage, geboren op 16 september 1818 in Middelharnis. Cornelis is 
overleden op 4 oktober 1818 in Middelharnis, 18 dagen oud.  
XIV. Geertruij Verhage, geboren op 19 december 1820 in Middelharnis. Geertruij is 
overleden op 3 december 1845 in Middelharnis, 24 jaar oud. Geertruij trouwde, 20 jaar 
oud, op 9 mei 1841 in Middelharnis met Joost Wursten, 19 of 20 jaar oud. Joost is 
geboren in 1821 in Middelharnis, zoon van Bartel Wursten en Wiilemtje Boeter.  

40 Dirk de Korte. Hij is gedoopt op 11 april 1745 in Middelharnis. Dirk is 
overleden op 9 augustus 1824 om 14:00 in Middelharnis, 79 jaar oud. Dirk is 
weduwnaar van Cornelia Arense (Keetje) van den Roovaart (ovl. 1778), met wie 
hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 7 mei 1769 in Middelharnis. Hij trouwde (2), 33 
jaar oud, op 25 oktober 1778 in Middelharnis met de 23-jarige Neeltje 
Koudijzer (zie 41 hieronder). Dirk en Neeltje gingen op 2 oktober 1778 in 
Middelharnis in ondertrouw. 41 Neeltje Koudijzer. Zij is gedoopt op 1 
december 1754 in Middelharnis. Neeltje is overleden op 3 december 1821 in 
Middelharnis, 67 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Leendert de Korte. Hij is gedoopt op 3 oktober 1779 in Middelharnis.  
II. Arendt de Korte. Hij is gedoopt op 23 maart 1783 in Middelharnis.  
III. Maatje de Korte. Zij is gedoopt op 23 januari 1788 in Middelharnis. Maatje is 
overleden op 20 september 1852 in Middelharnis, 64 jaar oud. Maatje trouwde, 27 jaar 
oud, op 8 december 1815 in Middelharnis met Johannis Wittekoek, 19 of 20 jaar oud. 
Johannis is geboren in 1795 in Middelharnis, zoon van Jan Wittekoek en Jannetje 
Visser. Johannis is overleden op 11 januari 1870 in Sommelsdijk, 74 of 75 jaar oud.  
IV. Dingeman de Korte, gedoopt op 28 augustus 1791 in Middelharnis (zie 20).  

V. Jan de Korte, geboren op 25 april 1796 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 8 mei 1796 
in Middelharnis. Jan is overleden op 23 mei 1874 in Middelharnis, 78 jaar oud. Jan 
trouwde, 18 jaar oud, op 2 juni 1814 in Middelharnis met Josijna Witvliet, 20 jaar oud. 
Josijna is een dochter van Arend Witvliet en Adriaantje van Groningen. Zij is gedoopt 
op 6 oktober 1793 in Sommelsdijk. Josijna is overleden op 10 februari 1865 in 
Middelharnis, 71 jaar oud.  

42 Jan Pieterse de Bloeme, geboren op 28 juli 1767 in Middelharnis. Hij is 
gedoopt op 2 augustus 1767 in Middelharnis. Jan is overleden op 12 januari 
1828 in Middelharnis, 60 jaar oud. Beroep: visser. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 
1 maart 1790 in Sommelsdijk met de 24-jarige 43 Cornelia Francke. Zij is 
gedoopt op 14 april 1765 in Middelharnis. Cornelia is overleden op 11 no-
vember 1817 in Middelharnis, 52 jaar oud.  
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Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Teuntje de Bloeme, geboren op 19 november 1794 in Middelharnis (zie 21).  
II. Arentje de Bloeme, geboren op 2 december 1798 in Middelharnis (zie 57).  
III. Soetje de Bloeme, geboren op 11 april 1802 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 25 
april 1802 in Middelharnis. Soetje is overleden op 5 mei 1866 in Oud-Beijerland, 64 jaar 
oud. Soetje:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 22 februari 1826 in Rotterdam met Jacob Grootenboer, 23 
jaar oud. Jacob is geboren op 24 februari 1802 in Dirksland. Hij is gedoopt op 19 maart 
1802 in Dirksland. Jacob is overleden op 18 februari 1855 in Middelharnis, 52 jaar oud.  

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 24 april 1856 in Middelharnis met Arnoldus van den Briel, 
46 of 47 jaar oud. Arnoldus is geboren in 1809 in Woensel en Tongerle, zoon van 
Arnoldus van den Briel en Alida Schaap. Arnoldus is overleden. Arnoldus is weduwnaar 
van Klazina Adriana Kooijman (ovl. vóór 1856).  
IV. Hendrika de Bloeme, geboren op 28 oktober 1809 in Middelharnis. Hendrika is 
overleden op 1 februari 1838 in Middelharnis, 28 jaar oud.  

44 Maarten Langbroek. Hij is gedoopt op 4 oktober 1789 in Middelharnis. 
Maarten is overleden op 27 juni 1847 in Middelharnis, 57 jaar oud (oorzaak: 
verdronken op de Noordzee). Maarten trouwde (2), 44 jaar oud, op 7 
december 1833 in Middelharnis met Adriaantje van de Rovaard (1796-1877), 
37 jaar oud. Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 5 mei 1813 in Middelharnis met de 
20-jarige 45 Jobje Breeman. Zij is gedoopt op 15 juli 1792 in Middelharnis. 
Jobje is overleden op 20 maart 1832 in Middelharnis, 39 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Hendrik Langbroek, geboren op 15 oktober 1813 in Middelharnis (zie 22).  
II. Job Langbroek, geboren op 24 augustus 1816 in Middelharnis. Job is overleden op 14 
oktober 1887 in Middelharnis, 71 jaar oud. Job trouwde, 22 jaar oud, op 23 mei 1839 in 
Sommelsdijk met Lijntje Schreuder, 21 of 22 jaar oud. Lijntje is geboren in 1817 in 
Sommelsdijk, dochter van Cornelis Schreuder en Jannetje Mijster.  
III. Jeroen Hendrik Langbroek, geboren op 25 mei 1821 in Middelharnis. Jeroen is 
overleden op 29 april 1895 in Middelharnis, 73 jaar oud. Jeroen trouwde, 23 jaar oud, 
op 30 mei 1844 in Sommelsdijk met Gerbrigta van Rikxoort, 20 of 21 jaar oud. Gerbrigta 
is geboren in 1823 in Sommelsdijk, dochter van Johannis van Rikxoort en Janna 
Grootenboer.  

46 Johannis Boogerman, geboren in Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 6 januari 
1782 in Oude-Tonge. Johannis is overleden op 22 december 1844 in 
Middelharnis, 62 jaar oud. Johannis trouwde (2), 54 jaar oud, op 22 maart 1836 
in Middelharnis met Neeltje Mulder (1769-1844), 66 jaar oud. Hij trouwde (1), 
25 jaar oud, op 20 augustus 1807 in Middelharnis met de 22-jarige 47 Trijntje 
Willems Westdijk, geboren op 28 november 1784 in Middelharnis. Trijntje is 
overleden op 14 februari 1828 in Sommelsdijk, 43 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
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I. Helena Cornelia Boogerman, geboren op 23 juni 1811 in Sommelsdijk (zie 23).  
II. Kommertje Boogerman, geboren op 30 april 1814 in Sommelsdijk. Kommertje is 
overleden op 23 april 1893 in Middelharnis, 78 jaar oud. Kommertje trouwde, 22 jaar 
oud, op 17 juli 1836 in Middelharnis met Arij Hartog, 36 jaar oud. Arij is geboren op 20 
januari 1800 in Middelharnis, zoon van Jakob Hartog en Maria Matze. Arij is overleden 
op 15 februari 1881 in Middelharnis, 81 jaar oud. Arij is weduwnaar van Hester Don 
(1787-1835), met wie hij trouwde op 25 mei 1834 in Middelharnis.  
III. Jannetje Boogerman, geboren op 10 januari 1817 in Middelharnis. Jannetje is 
overleden op 15 augustus 1891 in Middelharnis, 74 jaar oud. Jannetje trouwde, 33 jaar 
oud, op 6 maart 1850 in Middelharnis met Marinus Muije, 29 jaar oud. Marinus is 
geboren op 22 november 1820 in Middelharnis, zoon van Cornelis Muije en Maria Bree. 
Marinus is overleden na 1891, minstens 71 jaar oud.  
IV. Willem Cornelis Boogerman, geboren op 1 februari 1821 in Sommelsdijk.  
V. Cornelis Willem Boogerman, geboren op 5 januari 1823 in Sommelsdijk. Cornelis 
trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1847 in Middelharnis met Huibertje Dubbeld, 20 of 21 
jaar oud. Huibertje is geboren in 1826 in Middelharnis, dochter van Migchiel Pietersz 
Dubbeld en Maria van den Kamp. VI. Arij Boogerman, geboren op 4 januari 1828 in 
Sommelsdijk. Arij is overleden op 9 december 1914 in Middelharnis, 86 jaar oud. Arij 
trouwde, 23 jaar oud, op 15 december 1851 in Sommelsdijk met Neeltje van Rikxoort, 
19 of 20 jaar oud. Neeltje is geboren in 1831 in Sommelsdijk, dochter van Johannis van 

Rikxoort en Janna Grootenboer.  
48 Jilles van den Doel, geboren in Herkingen. Hij is gedoopt op 21 september 
1755 in Herkingen. Jilles is overleden op 6 juni 1809 in Onwaard, 53 jaar oud. 
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 8 juni 1778 in Herkingen met de 21-jarige 49 Maria 
Kool, geboren op 27 maart 1757 in Stad aan ’t Haringvliet. Zij is gedoopt op 3 
april 1757 in Stad aan ’t Haringvliet. Maria is overleden op 4 april 1825 in 
Onwaard, 68 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Antje van den Doel, geboren op 28 september 1778 in Herkingen. Zij is gedoopt op 4 
oktober 1778 in Herkingen. Antje is overleden op 2 mei 1842, 63 jaar oud.  
II. Maria van den Doel, geboren op 12 december 1779 in Herkingen. Zij is gedoopt op 
19 december 1779 in Herkingen. Maria is overleden op 7 maart 1825 in Dirksland, 45 
jaar oud.  
III. Dirk van den Doel, geboren op 19 januari 1783 in Herkingen (zie 24).  
IV. Cornelia van den Doel, geboren op 6 september 1785 in Herkingen. Zij is gedoopt op 
11 september 1785 in Herkingen. Cornelia is overleden op 1 februari 1846 in Melissant, 
60 jaar oud.  

V. Elisabeth van den Doel, geboren op 18 november 1787 in Herkingen. Elisabeth is 
overleden op 12 november 1854 in Dirksland, 66 jaar oud. Elisabeth trouwde met Aren 
Verbiest.  
VI. Maartje van den Doel, geboren op 26 juli 1789 in Herkingen. Maartje is overleden 
op 5 september 1789 in Herkingen, 1 maand oud.  
VII. Cornelis van den Doel, geboren op 30 januari 1791 in Herkingen. Hij is gedoopt op 6 
februari 1791 in Herkingen. Cornelis is overleden op 7 maart 1851 in Onwaard, 60 jaar 
oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 10 augustus 1815 in Dirksland met Josina 
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Wilhelmina van Breda. Josina is een dochter van Pieter van Breda en Catharina Prokter.  
VIII. Lena van den Doel, geboren op 8 januari 1794 in Sas van Dirksland. Zij is gedoopt 
op 19 januari 1794 in Dirksland. Lena is overleden op 22 november 1852 in Dirksland, 
58 jaar oud. Lena:  
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 30 april 1813 in Dirksland met Leendert van der Sloot, 20 
of 21 jaar oud. Leendert is geboren in 1792 in Dirksland, zoon van Cornelis van der 
Sloot en Geertje Boezer. Leendert is overleden op 6 december 1820 in Dirksland, 27 of 
28 jaar oud.  

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 23 oktober 1829 in Dirksland met Johannes Ooms, 33 of 
34 jaar oud. Johannes is geboren in 1795 in Puttershoek, zoon van Arie Ooms en 
Pleuntje Moerman.  

 
IX. Huibregt van den Doel, geboren op 7 juni 1796 in Sas van Dirksland. Hij is gedoopt 
op 11 juni 1796 in Dirksland. Huibregt is overleden op 10 maart 1814 in Dirksland, 17 
jaar oud.  

X. Johannis van den Doel, geboren op 9 juni 1798 in Sas van Dirksland. Johannis is 
overleden op 15 december 1845 in Dirksland, 47 jaar oud. Johannis trouwde, 29 jaar 
oud, op 24 september 1827 in Onwaard met Cornelia Ruijt, 19 of 20 jaar oud. Cornelia 
is geboren in 1807 in Ouddorp, dochter van Abram Ruijt en Neeltje Johannis van Dam.  

 

50 Andries Schouwenaar. Hij is gedoopt op 12 juni 1757 in Poortvliet. Andries 
is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op 20 mei 1792 in Oude-Tonge. Hij 
trouwde, 24 jaar oud, op 7 november 1781 in Oude-Tonge met de 25-jarige 51 
Maartje van ’t Oostende. Zij is gedoopt op 14 maart 1756 in Oude-Tonge. 
Maartje is overleden op 9 januari 1829 in Oude-Tonge, 72 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Bastiaan Schouwenaar. Hij is gedoopt op 20 februari 1785 in Oude-Tonge. Bastiaan is 
overleden op 10 februari 1844 in Oude-Tonge, 58 jaar oud. Bastiaan:  
(1) trouwde met Celia den Engelsman.  

(2) trouwde, 21 jaar oud, op 28 november 1806 in Melissant met Maatje Pieters Baas. 
Maatje is overleden vóór 1810.  

 
II. Boudelina Schouwenaar. Zij is gedoopt op 7 november 1787 in Oude-Tonge. 
Boudelina is overleden op 12 juli 1840 in Oude-Tonge, 52 jaar oud. Boudelina trouwde, 
25 jaar oud, op 23 september 1813 in Oude-Tonge met Mattheus den Braber.  
III. Adriana Schouwenaar, geboren op 4 februari 
1789 in Oude-Tonge (zie 25).  
IV. Boudewijn Schouwenaar. Hij is gedoopt op 16 oktober 1791 in Oude-Tonge.  

V. Andresina Schouwenaar. Zij is gedoopt op 24 februari 1793 in Oude-Tonge.  

52 Jan Jans Groen, geboren op 16 september 1764 in Mijnsheerenland. 
Jan is overleden op 17 februari 1833 in Mijnsheerenland, 68 jaar oud. Hij 
trouwde, 28 jaar oud, op 17 februari 1793 in Oud-Beijerland met de 28-
jarige 53 Arriaantje Wagemaker, geboren op 20 januari 1765 in Oud-
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Beijerland. Arriaantje is overleden op 3 september 1847 in Westmaas, 
82 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Arie Groen, geboren in 1794 in Mijnsheerenland. Arie is overleden op 4 november 
1861 in Heinenoord, 66 of 67 jaar oud. Arie trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 9 mei 1819 
in Oud-Beijerland met Maria Snijders, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren 
omstreeks 1792 in Heinenoord. Maria is overleden op 3 maart 1875 in Heinenoord, 
ongeveer 83 jaar oud.  
II. Teunis Groen, geboren op 27 januari 1796 in Mijnsheerenland. Teunis is overleden 
op 4 augustus 1830 in Mijnsheerenland, 34 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op 
16 september 1821 in Middelharnis met Maria Nieuwland, 28 jaar oud. Maria is 
geboren op 11 januari 1793 in Middelharnis. Maria is overleden op 4 februari 1822 in 
Middelharnis, 29 jaar oud.  
III. Cornelis Groen, geboren op 4 september 1797 in Mijnsheerenland (zie 26).  
IV. Dirk Groen, geboren in 1798 in Mijnsheerenland. Dirk is overleden op 30 december 
1850 in Mijnsheerenland, 51 of 52 jaar oud. Dirk trouwde met Geertrui van der Veer.  

V. Jacob Groen, geboren in 1800 in Mijnsheerenland. Jacob is overleden op 24 maart 
1880 in Westmaas, 79 of 80 jaar oud. Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22 mei 1825 
in Mijnsheerenland met Willemijntje van Prooijen, 19 of 20 jaar oud. Willemijntje is 
geboren in 1805 in Heinenoord, dochter van Abraham van Prooijen en Ariaantje de 
Graaf. Willemijntje is overleden op 18 oktober 1868 in Westmaas, 62 of 63 jaar oud.  

 
VI. Aartje Groen, geboren op 21 april 1801 in Mijnsheerenland. Aartje is overleden op 
11 januari 1866 in Middelharnis, 64 jaar oud. Aartje trouwde met Dammis Vroeg in de 
Weij. Dammis is geboren op 19 januari 1800 in Middelharnis, zoon van Arend Vroeg in 
de Weij en Maria Trommel.  
VII. Adrianus Groen, geboren in 1803 in Mijnsheerenland. Adrianus is overleden op 9 
februari 1838 in Mijnsheerenland, 34 of 35 jaar oud.  
VIII. Maria Groen, geboren in 1803 in Mijnsheerenland. Maria is overleden op 3 januari 
1841 in Mijnsheerenland, 37 of 38 jaar oud. Maria trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15 
december 1829 in Mijnsheerenland met Daniel van der Sijden, 29 of 30 jaar oud. Daniel 
is geboren in 1799 in Heinenoord.  
IX. Gerrit Groen, geboren in 1804 in Mijnsheerenland. Gerrit is overleden op 9 
december 1839 in Westmaas, 34 of 35 jaar oud. Gerrit trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 
17 september 1826 in Mijnsheerenland met Maria de Quartel, 20 of 21 jaar oud. Maria 
is geboren in 1805 in Klaaswaal, dochter van Arij de Quartel en Anna Besteman.  

X. Pieter Groen, geboren in 1809 in Mijnsheerenland. Pieter is overleden op 22 februari 
1819 in Mijnsheerenland, 9 of 10 jaar oud.  

 

54 Johannis Zoon, geboren op 23 februari 1763 in Dirksland. Hij is gedoopt op 3 
april 1763 in Dirksland. Johannis is overleden op 22 januari 1815 in 
Middelharnis, 51 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 25 februari 1797 in 
Middelharnis met de 27-jarige 55 Adriaantje van Prooijen. Zij is gedoopt op 2 
december 1769 in Sommelsdijk. Adriaantje is overleden op 16 mei 1839 in 
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Dirksland, 69 jaar oud.  
Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jan Zoon, geboren op 2 augustus 1797 in Middelharnis.  
II. Gerrit Zoon, geboren op 13 december 1799 in Middelharnis. Hij is gedoopt op 15 
december 1799 in Nieuwe-Tonge. Gerrit is overleden op 8 juli 1866 in Middelharnis, 66 
jaar oud. Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 16 april 1820 in Middelharnis met Maatje 
Stolk, 18 jaar oud. Maatje is geboren op 27 december 1801 in Sommelsdijk, dochter 
van Andries Stolk en Leuntje van den Tol. Maatje is overleden op 6 mei 1866 in 
Middelharnis, 64 jaar oud.  
III. Johannis Zoon, geboren op 4 februari 1803 in Middelharnis. Johannis is overleden 
op 11 juli 1877 in Middelharnis, 74 jaar oud. Johannis trouwde, 21 jaar oud, op 7 
februari 1824 in Middelharnis met Adriana Born, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 17 
december 1802 in Middelharnis, dochter van Jan Born en Adriana Lugthart. Adriana is 
overleden op 3 mei 1849 in Middelharnis, 46 jaar oud.  
IV. Adriaantje Zoon, geboren op 29 april 1807 in Middelharnis (zie 27).  

V. Cornelis Zoon, geboren op 10 december 1811 in Middelharnis.  
VI. Maria Zoon, geboren op 20 februari 1814 in Middelharnis. Maria is overleden op 23 
oktober 1902 in Middelharnis, 88 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 10 mei 1835 
in Middelharnis met Klaas Vroegindeweij, 31 jaar oud. Klaas is geboren op 26 augustus 
1803 in Middelharnis, zoon van David Vroegindeweij en Louisa Burdet. Klaas is 
overleden op 5 februari 1861 in Middelharnis, 57 jaar oud. Klaas is weduwnaar van 
Maria van der Haven (ovl. vóór 1835).  

56 Cornelis van der Put, geboren op 15 juli 1800 in Middelharnis. Hij is gedoopt 
op 20 juli 1800 in Middelharnis. Cornelis is overleden op 9 februari 1877 in 
Middelharnis, 76 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 16 januari 1821 in 
Middelharnis met de 22-jarige 57 Arentje de Bloeme, geboren op 2 december 
1798 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 12 december 1797 in Middelharnis. 
Arentje is overleden op 30 juli 1878 in Middelharnis, 79 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Jannetje van der Put, geboren op 28 mei 1821 in Middelharnis. Jannetje is overleden 
op 4 oktober 1846 in Middelharnis, 25 jaar oud. Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 12 
april 1843 in Middelharnis met Cornelis Smit, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 24 
september 1821 in Middelharnis, zoon van Jakob Smit en Tannetje Witvliet (zie 121,IV). 
Cornelis is overleden in 1872, 50 of 51 jaar oud (oorzaak: verdronken).  
II. Jan van der Put, geboren op 2 november 1823 in Middelharnis. Jan is overleden op 8 
december 1891 in Middelharnis, 68 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 3 december 
1856 in Middelharnis met Tannetje Hotting, 25 jaar oud. Tannetje is geboren op 19 mei 
1831 in Middelharnis, dochter van Jacobus Hotting en Cornelia van den Waal. Tannetje 
is overleden op 16 juli 1866 in Middelharnis, 35 jaar oud (oorzaak: Cholera).  
III. van der Put, levenloos geboren kind, geboren op 7 augustus 1826 in Middelharnis.  
IV. Laurens van der Put, geboren op 17 april 1828 in Middelharnis (zie 28).  

V. Cornelia van der Put, geboren op 1 juni 1831 in Middelharnis. Cornelia is overleden 
op 10 april 1834 in Middelharnis, 2 jaar oud.  
VI. Cornelia van der Put, geboren op 31 augustus 1834 in Middelharnis. Cornelia is 
overleden op 21 december 1895 in Rotterdam, 61 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar 
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oud, op 22 oktober 1855 in Middelharnis met Johannis Groenendijk, 26 jaar oud. 
Johannis is geboren op 18 maart 1829 in Sommelsdijk, zoon van Hendrik Groenendijk 
en Christina Vroeg in de Weij. Johannis is overleden op 20 mei 1901 in Middelharnis, 72 
jaar oud.  
VII. Cornelis van der Put, geboren op 30 juli 1838 in Middelharnis. Cornelis is overleden 
op 19 februari 1908 in Middelharnis, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 2 
september 1864 in Middelharnis met Magdalena de Korte, 26 jaar oud. Magdalena is 
geboren op 16 april 1838 in Middelharnis, dochter van Dirk de Korte en Martijntje 
(Martina) Hagens (Harms). Magdalena is overleden op 26 januari 1890 in Rotterdam, 51 
jaar oud.  
VIII. Arend van der Put, geboren op 31 december 1841 in Middelharnis. Arend is 
overleden op 27 februari 1919 in Middelharnis, 77 jaar oud. Arend trouwde, 20 jaar 
oud, op 1 oktober 1862 in Middelharnis met Maria de Bloeme, 21 jaar oud. Maria is 
geboren op 18 oktober 1840 in Middelharnis, dochter van Willem de Bloeme en 
Jannetje van Brussel. Maria is overleden op 15 maart 1919 in Middelharnis, 78 jaar oud.  

58 Huibert Boer, geboren op 24 augustus 1797 in Puttershoek. Huibert is 
overleden op 4 maart 1842 in Hardinxveld, 44 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar 
oud, op 9 november 1820 in Middelharnis met de 19-jarige 59 Adriana 
Buurveld, geboren op 31 mei 1801 in Middelharnis. Zij is gedoopt op 7 juni 
1801 in Middelharnis. Adriana is overleden op 6 juli 1866 in Middelharnis, 65 
jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Dirk Boer, geboren op 28 juli 1821 in Middelharnis. Dirk is overleden op 7 september 
1822 in Middelharnis, 1 jaar oud.  
II. Pieternella Boer, geboren op 8 oktober 1823 in Middelharnis. Pieternella is 
overleden op 23 juni 1849 in Middelharnis, 25 jaar oud. Pieternella trouwde, 21 jaar 
oud, op 10 november 1844 in Middelharnis met Arij Jongejan, 20 of 21 jaar oud. Arij is 
geboren in 1823 in Middelharnis, zoon van Gerrit Jongejan en Trijntje du Pré. Arij 
trouwde later op 8 mei 1851 in Middelharnis met Elizabeth van Dijk (geb. 1829).  
III. Boer, levenloos geboren kind, geboren op 6 augustus 1825 in Middelharnis.  
IV. Jannetje Boer, geboren op 19 oktober 1826 in Middelharnis. Jannetje is overleden 
op 4 april 1865 in Middelharnis, 38 jaar oud. Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 23 
november 1846 in Middelharnis met Nicolaas Essebaggers, 30 jaar oud. Nicolaas is 
geboren op 15 november 1816 in Willemstad, zoon van Nicolaas Essebaggers en Su-
zanna Ruitenberg. Nicolaas is overleden. Nicolaas is weduwnaar van Adriana van 
Brussel (1815-vóór 1825), met wie hij trouwde op 14 augustus 1836 in Middelharnis. 
Nicolaas trouwde later op 10 januari 1867 in Middelharnis met Cornelia Both (geb. 
1846).  

V. Dirkje Boer, geboren op 14 februari 1829 in Middelharnis (zie 29).  
VI. Marregie Boer, geboren op 8 juli 1831 in Middelharnis. Marregie is overleden op 18 
april 1851 in Middelharnis, 19 jaar oud. Marregie trouwde, 19 jaar oud, op 26 
november 1850 in Middelharnis met Hendrik van Dalen, 18 of 19 jaar oud. Hendrik is 
geboren in 1831 in Middelharnis, zoon van Abram van Dalen en Sophia Broeders.  
VII. Jan Kornelis Boer, geboren op 13 juni 1833 in Middelharnis. Jan is overleden op 7 
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februari 1837 in Middelharnis, 3 jaar oud.  
VIII. Elizabeth Boer, geboren op 25 oktober 1834 in Middelharnis. Elizabeth is overleden 
op 21 januari 1837 in Middelharnis, 2 jaar oud.  
IX. Chieltje Boer, geboren op 24 oktober 1836 in Middelharnis. Chieltje is overleden op 
20 december 1879 in Middelharnis, 43 jaar oud. Chieltje trouwde, 23 jaar oud, op 4 
november 1859 in Middelharnis met Lambrecht de Koning, 23 of 24 jaar oud. 
Lambrecht is geboren in 1835 in Middelharnis, zoon van Jan de Koning en Jannetje 
Boon.  
X. Jan Cornelis Boer, geboren op 15 februari 1839 in Middelharnis. Jan is overleden op 
21 oktober 1899 in Middelharnis, 60 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10 november 1863 in Sommelsdijk met Pietertje 
Schilperoord, 24 of 25 jaar oud. Pietertje is geboren in 1838 in Sommelsdijk, dochter 
van Johannis Schilperoord en Sara Schuurman.  

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 25 januari 1866 in Middelharnis met Jobje Langbroek, 24 
of 25 jaar oud. Jobje is geboren in 1841 in Middelharnis, dochter van Job Langbroek (zie 
45,II) en Lijntje Schreuder.  
XI. Pieter Boer, geboren op 10 mei 1841 in Middelharnis. Pieter is overleden op 4 
september 1843 in Middelharnis, 2 jaar oud.  

60 Cornelis Witvliet. Hij is gedoopt op 18 oktober 1789 in Middelharnis. 
Cornelis is overleden op 14 juli 1872 in Middelharnis, 82 jaar oud. Hij trouwde, 
25 jaar oud, op 30 december 1814 in Middelharnis met de 24-jarige 61 
Jannetje (Janna) Olijman. Zij is gedoopt op 3 oktober 1790 in Dirksland. 
Jannetje is overleden op 20 april 1859 in Middelharnis, 68 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Adriaantje Witvliet, geboren op 29 augustus 1815 in Middelharnis. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op 30 augustus 1815. Adriaantje is overleden op 7 mei 1894 in 
Middelharnis, 78 jaar oud. Adriaantje trouwde, 33 jaar oud, op 2 april 1849 in 
Middelharnis met Adrianus Viskil Koster, 29 jaar oud. Adrianus is geboren op 13 
december 1819 in Middelharnis, zoon van Pieter Koster en Maartje Viskil. Adrianus is 
overleden in 1865 in Middelharnis, 45 of 46 jaar oud.  
II. Mattheus Witvliet, geboren op 9 september 1817 in Middelharnis. Mattheus is 
overleden op 2 december 1817 in Middelharnis, 2 maanden oud.  
III. Geertuy Witvliet, geboren op 17 oktober 1818 in Middelharnis. Geertuy is overleden 
op 4 april 1864 in Middelharnis, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 
april 1864. Geertuy trouwde, 24 jaar oud, op 6 augustus 1843 in Middelharnis met 
Gerrit (Govert) Schilperoord.  
IV. Mattheus Witvliet, geboren op 7 oktober 1823 in Middelharnis (zie 30).  

V. Cornelis Witvliet, geboren op 15 mei 1832 in Middelharnis. Cornelis is overleden op 
18 september 1832 in Middelharnis, 4 maanden oud.  
VI. Cornelis Witvliet, geboren op 10 augustus 1833 in Middelharnis. Cornelis is 
overleden op 16 september 1834 in Middelharnis, 1 jaar oud.  

62 Leendert van Strien. Hij is gedoopt op 16 augustus 1778 in Sommelsdijk. 
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Leendert is overleden op 17 april 1853 in Sommelsdijk, 74 jaar oud. Leendert 
trouwde (2), 51 jaar oud, op 9 mei 1830 in Sommelsdijk met Teuntje van der 
Bergh (1787-1852), 42 jaar oud. Hij trouwde (1), 43 jaar oud, op 30 maart 1822 
in Sommelsdijk met de 20-jarige 63 Pietertje Zeedijk, geboren op 9 februari 
1802 in Dirksland. Pietertje is overleden op 11 december 1828 in Sommelsdijk, 
26 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Teuntje van Strien, geboren op 25 juli 1822 in Sommelsdijk. Teuntje is overleden op 
30 augustus 1822 in Sommelsdijk, 1 maand oud.  
II. Daniël van Strien, geboren op 3 augustus 1823 in Sommelsdijk. Daniël is overleden 
op 5 augustus 1824 in Sommelsdijk, 1 jaar oud.  
III. Teuntje van Strien, geboren op 10 oktober 1824 in Sommelsdijk (zie 31).  
IV. Cornelis van Strien, geboren op 9 oktober 1826 in Sommelsdijk. Cornelis is 
overleden op 13 november 1827 in Sommelsdijk, 1 jaar oud.  

 
 

8 HERKOMST OUDDORPSE FAMILIENAMEN 
 
Wie waren de bewoners van Westvoorne en hoe 

kwamen ze aan hun naam?  
 

Door Cornelis. J. Hameeteman 
 
 
Veel mensen denken dat door de geïsoleerde ligging van Westvoorne er weinig 
import was van personen buiten het eiland. Het tegendeel is waar. De 
Romeinen bouwden hun nederzettingen in de Ouden-Oostdijk en tegenover 
de Oude Stee aan de Oudelandse weg in Ouddorp. Ook de Noormannen 
lieten hun sporen na. 
Degenen die zich in Ouddorp of Goedereede vestigden kwamen uit 
verschillende richtingen: Oost-Voorne, Hoekse Waard, West-Brabant, 
Schouwen-Duiveland, Engeland, Duitsland, enz. De veilige ligging zal daar 
misschien de oorzaak voor geweest zijn. Oorlogsgeweld was er genoeg. Alleen 
de Tachtigjarige Oorlog lijkt grotendeels aan het eiland te zijn voorbij gegaan. 
In de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten was dat wel anders. 
Meermalen werden belegeringen door Goedereede afgeslagen waarna de 
aanvallers hun woede koelden op het onbeschermde Ouddorp.   
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Op Westvoorne werd eerst  Ouddorp gesticht en pas eeuwen later de stad 
Goedereede. Bij dit onderzoek heb ik me beperkt tot de namen die 
voorkwamen in de polders: Oudeland met de plaats Outdorp (toenmalige 
spelling),  Ouden-Oostdijk, Oude-Nieuwland, West-Nieuweland.  
Van de nu in Ouddorp wonende families behoort slechts een klein aantal tot 
hen die er al voor 1630 voorkwamen. Uit die periode is namelijk een 
verpondingsregister overgebleven met de oudste volledige lijst bewoners van 
Ouddorp en de polders Oudeland of het land van Diependorst, de Ouden-
Oostdijk, het Oude-Nieuwland en het West-Nieuwland1. Het doopregister van 
Ouddorp begint in 1638 en het huwelijksregister in 1636.  
 
Er zijn nog wel oudere gegevens te vinden in de rekening van de 'Heilige 
Geestarmen' uit 1599, geschreven door Jacob Arensz Haymeetman2, en in de 
polderrekeningen. De oudste van het Oudeland is van 15793, de eerste van het 
Oude-Nieuwland is van 15814, terwijl de rekeningen van de Ouden-Oostdijk 
beginnen in 15695. De kerkerekeningen en de rekeningen van de Heilige 
Geestarmen van de stad Goedereede, die eveneens een schat aan genealogische 
gegevens over Ouddorp bevatten, beginnen 14906 respectievelijk 14937.  

                     
1.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Goedereede, inv.nr. 306, Kohieren van de 

verponding over de stad en het eiland Westvoorne. 
2.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Ouddorp, inv.nr. 5O, Rekening van Jacob Arensz 

als Boekhouder van de 'Heilige Geestarmen' aan de baljuw en mannen van beschikke met 

schout en schepenen, wegens zijn ontvangst en uitgaaf, 1599. 
3.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Ouddorp, inv.nr. 43, Rekeningen van de 

penningmeester van de polder het Oudeland aan baljuw en mannen van beschikke 

wegens zijn ontvangst en uitgaaf, 1579, 1589, 1592-1594, 1596, 1601. 
4.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Ouddorp, inv.nr. 46, Rekeningen van de 

penningmeester van de polder het Oude-Nieuwland aan baljuw en mannen van 

beschikke, wegens zijn ontvangst en uitgaaf, 1581, 1585, 1588-1591, 1597-1598, 1600.  
5.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Ouddorp, inv.nr 47, Rekeningen van de 

penningmeester van de polder de Oude Oostdijk aan baljuw en mannen van beschikke, 

wegens zijn ontvangst en uitgaaf, 1596/70, 1571/73, 1575/76, 1586, 1587, 1610. 
6.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Goedereede, inv.nrs. 657 (156O, 1567, 1571, 

1578-1579) en 658 (1580-1592, 1594-1605), Rekeningen door de boekhouder van de 

kerk aan baljuw, burgemeesters en schepenen. 
7.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee,Goedereede, inv.nrs. 735 (1535. 1555, 1568, 

1571) en 736 (1578-1600), Rekeningen door Heilige Geest- of Gasthuisarmenmeesters 

aan baljuw, burgemeesters en schepenen 
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Al voor 1630 komen, in alfabetische volgorde, de volgende families voor: 
Aleman, Bosland, Breen, Emaus, Haymeetman, Heerschap, Hoeck, Casteleyn 
Hollaar, Kievit, Comtebedde, Lodder, Mierop, Moyses, Roon, Roos,  
Sandifort, Soeteman, Tanis, Troost, Verduyn, Vlietland, De Vogel, Van der 
Wende, Westhoeve en Witte. Deze namen komen nu nog in Ouddorp voor. 
Van enkelen geldt dat ze hun achternaam pas na 1630 kregen of gingen 
gebruiken.Dat wil overigens niet zeggen dat het allemaal autochtonen waren. 
De families Aleman, Hollaar, Mierop en Sandifort kwamen in ieder geval van 
buiten het eiland. Natuurlijk zijn er nog meer namen te vermelden, maar deze 
zijn in de loop van de tijd verdwenen: de naam is uitgestorven of de dragers 
hebben Ouddorp verlaten. Anderen hebben zich na 1630 daar gevestigd. Daar 
de laatste groep de grootste is, wordt die nu buiten beschouwing laten. 
Bovengemelde groep bevat dus meest namen van autochtone oorsprong. In de 
stad Goedereede komen nu eveneens nog namen uit die periode voor, maar 
die heb ik buiten beschouwing gelaten. Anderzijds is het zo dat er nu in 
Ouddorp nog namen voorkomen van personen die in 1630 hun domicilie in 
Goedereede hadden. Deze zijn wel in dit artikel opgenomen  
 
Je zou dus de bevolking in 4 groepen kunnen verdelen: 
1-  Families die er al voor 1630 woonden en er nu nog voorkomen.  
2-  Families die er voor 1630 woonden, maar wier namen korter of langer tijd 
geleden zijn 
      uitgestorven.  
Families die zich er na 1630 hebben gevestigd er nu nog voorkomen.  
Families die zich er na 1630 hebben gevestigd en er nu ook niet meer 

voorkomen.    
 
Omdat de bevolkingsgroep niet groot was, is het duidelijk dat de meeste 
families wel op de een of andere manier aan elkaar verwant waren. Ter 
illustratie hiervan dient het volgende voorbeeld. Het is een serie huwelijken 
tussen 1660 en 1720.  
 
Op 4 juni 1660 trouwt Cornelis Jansz Haymeetman8 (zoon van Jan Leenderts 
Haymeetman en Ningetje Pieters Keete) met Adriaentje Commersdr (dochter 
van Commer Jansz en Baaltje Crijns). Zij was ruim een jaar weduwe van 

                     
8.
  - DTB Ouddorp 1 1636-1723, b trouwen , 20-1-1636 t/m 2-5-1720  
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Eeuwout Maartensz Tanis de Oude9. Eeuwout stierf in 1659. Hij liet drie 
gehuwde en 4 ongehuwde kinderen na. Deze laatste 4 gingen dus mee naar het 
tweede huwelijk van Adriaentje. Adriaentje sterft in 1673 en op 8 oktober van 
hetzelfde jaar trouwt Cornelis met Pieternella Harrentsdr (dochter van Harrent 
Dimmese en Niesje Claesdr Comtebedde)10. Pieternella was juist weduwe 
geworden van Jan Meesse Breen, die bij zijn huwelijk met haar weduwnaar was 
van Pietertje Heyndricks Moyses11.  
 
Cornelis had uit zijn vorige huwelijk geen kinderen, maar Pieternella wel: 
Hendrick, gedoopt 14-4-1658, (uit het eerste huwelijk van Jan Meesse Breen 
met Pietertje Heyndricks Moyses); Mees, gedoopt 29-11-1665, en Harrent, 
gedoopt 30-9-1668  (uit het huwelijk van Pieternella en Jan Meesse Breen op ). 
Van Jan Meesse is geen huwelijk in het trouwboek te vinden. Zijn ouders 
worden pas op later leeftijd gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente. Mogelijk 
was ook Jan aanvankelijk Doopsgezind. Het huwelijk van Cornelis en 
Pieternella wordt gezegend met een dochter Ningetje, gedoopt 26-8-1674, en 
een zoon Cornelis, gedoopt 26-1-1676. Kort na de doop sterft Cornelis (in 
april van dat jaar wordt er een nieuwe schepen gekozen i.p.v. de overleden 
schepen Cornelis Jansz Haymeetman)12 en Pieternella blijft met 5 kinderen uit 
drie huwelijken achter op de boerderij in het West-Nieuweland. Ze blijft 
tamelijk lang weduwe, want pas op 9 maart 1681 hertrouwt ze met Tobias 
Tobiasse (zoon van Tobias Willemse en Geertruijt Abrahams).  
 
Zijn nageslacht kiest als achternaam Tanis. Tobias was kort daarvoor 
weduwnaar geworden van Jannetje Cornelis Ouaetland13. Uit het huwelijk 
van Tobias en Jannetje, dat op 15-12-1675 gesloten was, waren twee 
kinderen overgebleven: Neeltje, gedoopt 19-7-1676 en Cornelia, gedoopt 20-
10-1679.  Op 26-7-1682 woret er een dochter gedoopt die Geertruijdt wordt 
genoemd. Het huwelijk van Tobias en Pieternella duurde tot 1713. Op 11 

                     
9.
  - Streekarchief Goeree Overflakkee, Ouddorp Weeskamerarchief, inv.nr. 119, fol. 94, 

d.d. 24-3-1659 
10.

 - DTB Ouddorp 1 1636-1723, a dopen, 3-10-1638 t/m 30-5-1720 
11.

 -  Streekarchief Goeree Overflakkee, OStreekarchief Goeree Overflakkee, RA 

Ouddorp, inv. nr 119, fol. 111  
12.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee,Ouddorp, inv.nr. 1 en 2, 'Mannen-

resolutieboeken'. resoluties van baljuw, en mannen van beschikke en stukken betreffende 

de uitvoering van de bestuurstaak, deel 1 1650-1674, deel 2  1674-1701 
13.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA, Ouddorp, inv.nr. 192, d.d. 16-2-1681 
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augustus van dat jaar sterft Pieternella14. Op 8-1-1714 vindt de verkoop plaats van 
paarden, beesten, bouw-en melkgereedschap, huisraad en inboedel van Pieternella 
Harrents, huisvrouw van Tobias Tobiasse, door de voogden van het minderjarige kind van 
Harrent Janse Breen15. Op 24-2-1714 vindt er een kaveling plaats tussen Tobias 
Tobiasse enerzijds en Cornelis Cornelisse Haymeetman (zoon uit het huwelijk van 
Pieternella Harrents en Cornelis Janse Haymeetman) en Mees Janse Breen voor haer 
selve alsmede  Gijsberts Gerritse Hartogh, voogden over het nagelaten weeskind van 
Harrent Janse Breen.(Mees en Harrent waren de twee kinderen uit het eerste huwelijk 
van Pieternella)16. 19 gemeten worden onderling gekaveld.  Hoe oud Pieternella werd 
is niet bekend, want haar doop is nergens vermeld en die zal, gezien haar 
eerste huwelijk, wel voor 1638 hebben plaats gevonden. Tobias blijft niet 
lang weduwnaar, want hij trouwt kort daarop, op 8 februari 1714, met 
Jacomijntje Commers. Jacomijntje was ook al eerder gehuwd geweest, nl. 
met Leendert Arens Soeters op 29-10-1702. Tobias is dan 60 jaar en 
Jacomijntje 36 jaar. Tobias sterft in 1715. Jacomijntje heeft uit haar eerste 
huwelijk geen kinderen en uit haar tweede ook niet. Ze hertrouwt op 27 juni 
1717 met Cornelis Claesz Aleman  bij wie ze wel enkele kinderen krijgt. Dat 
is tevens het einde van de serie huwelijken. Gelukkig maar, dat er nog een 
weeskamer was die de bezittingen van de kinderen uit zoveel huwelijken uit 
elkaar wist te houden. 
 
Hoe kwamen deze mensen al voor 1630 aan hun achternaam en wat is 
de betekenis daarvan?  
 
Veel namen ontstonden net zoals dat elders in het land gebruikelijk was, maar 
daarnaast komen er toch ook typische streeknamen voor, alhoewel ook dat niet 
uitzonderlijk is, waarvan sommige echter alleen met kennis van het plaatselijke 
dialect verklaard kunnen worden. Interessant blijft evengoed altijd de vraag 
waar en/of onder welke omstandigheid de naam is ontstaan en wanneer die 
voor het eerst werd gebruikt. 
Als basis voor de verklaringen van de hierna volgende achternamen zijn enkele 
archiefstukken van cruciaal belang. 

                     
14.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA, Ouddorp, inv.nr. 193, d.d. 24-2-1714 
15.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA, Ouddorp, inv.nr. 156, d.d. 8-1-1714. 
16.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA, Ouddorp, inv. nr. 193, d.d. 24-2-1714 
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Het bovengenoemde verpondingsregister17, omdat het de enige overgebleven 
bevolkingslijst bevat die een compleet beeld geeft van de bewoners 
van Ouddorp en de omringende polders. 

Het onderzoek van dhr. M. Zaaijer in het archief van de Grafelijkheids-
rekenkamer van Zuid-Holland in de rubrieken "Andere ontvangh van 
lantpachten in den lande van Voorne" en "Andere ontvangh van 
thienden in den lande van Voorne"18. 

De sententiestukken van het Hof van Holland. 
De kerkerekeningen  en de rekeningen van de HeiligeGeestarmen te 

Goedereede19. 
Verhuerbouck of register der stadtsdomeijnen20. 
Polderrekeningen. 
 
Natuurlijk is het altijd mogelijk dat er nog andere bronnen boven tafel komen 
waardoor een heroverweging noodzakelijk is. 
 
Aleman 
Jan Aelman, een ridder, was een bastaardzoon van Willem II, graaf van 
Holland en Henegouwen. Hij werd begraven te Valencijn op 16 december 
1389. Van zijn zoon Willem de Moor, waarschijnlijk ook een bastaard, stamt 
de Ouddorpse familie Aleman af. De kinderen van Willem waren allen 
bastaarden. Onechte kinderen kwamen en komen nu eenmaal ook in de beste 
families voor. 1n de Middeleeuwen werden de adellijke onechte kinderen 
meestal op dezelfde wijze behandeld als de echte kinderen. In de 16de eeuw 
worden afstammelingen van Willem de Moor duinmeier in de Oostduinen op 

                     
17.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, Goedereede inv.nr. 306, Kohieren van de 

verponding over de stad en het eiland Westvoorne, 1632-1635 
18.

  - Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (in het vervolg afgekort tot 

GCGO), inv.nr. Top-10. .Landpachten en thienden in Westvoorne, door M. Zaaijer 

C.B.zn. Dhr. Zaaijer heeft in de archieven van de Grafelijkheids-rekenkamer van Zuid-

Holland een onderzoek gedaan in twee rubrieken : 1Andere ontvangh van lantpachten in 

den lande van Voorne, 2 Ondere ontvangh van thienden in den lande van Voorne. Voor 

de periode 1505-1560  zijn per blok land de namen van de pachters, respectievelijk de 

kopers vermeld. Voor de lantpachten is dit gebeurd per periode en voor de thienden per 

jaar. De rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer bevinden zich in het Rijksarchief 

te 's-Gravenhage.   
19.

 - zie noot 6 en 7. 
20.

 - zie noot 23. 
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Westvoorne en als achternaam wordt meestal Aleman vermeld21. Zowel in de 
17de als in de 18de eeuw worden Alemannen gegijzeld omdat ze tijdens het 
jagen betrapt waren. Jagen was een adellijk recht. Na voor de meesterknapen 
van Holland hun afkomst bewezen te hebben, moest ook de aanklager, de 
opperhoutvester, van vervolging afzien en dit adellijk recht van hen erkennen. 
In het gemeentearchief van Ouddorp bevinden zich genealogische 
aantekeningen en andere stukken betreffende de afstamming van Joost 
Meijndertse Aleman22.  Een groot deel van de Ouddorpse bevolking heeft wel 
een Aleman in zijn voorgeslacht en kan daarmee dus een kwartierstaat 
opvoeren die via Willem III de door velen begeerde persoon van Karel de 
Grote insluit en daarmee ook passeert.   
 
Bosland 
Zo rond 1650 wordt voor het eerst deze achternaam gebruikt. In de 
rekeningen uit het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland wordt 
in de rubriek betreffende de ontvangsten van 'lantpachten en thienden' voor 
het eerst deze naam vermeld bij Willem Pauwelsz Boslandt, daarvoor slechts 
vermeld als Willem Pauwelsz. Had deze man land met veel bos erop? Gezien 
de plaats waar hij zijn landerijen had en de structuur van het Ouddorps 
landschap, is dit vrijwel zeker, te meer daar hij soms ook nog met de naam 
Bosvelt of Boshoutvermeld wordt. In 1647 is deze pachter in de Kerkhoek. 
Zijn zoon Paulus Willemsz wordt in 1686 bevestigd tot voorganger van de 
Doopsgezinde Gemeente aldaar. Vanaf die tijd tot nu toe behoren de meeste 
Ouddorpse Boslanden' tot deze gemeente. De naam is als patroniem nog terug 
te vinden tot Pauwel Adams, maar daarmee houdt het op. Adam is tot nu toe 
niet verder terug te vinden, zodat ervan uitgegaaan kan worden dat de familie  
waarschijnlijk van elders afkomstig is en dat is in combinatie met de 
Doopsgezinde achtergrond niet onlogisch..  
 
Breen 
Deze naam moet verklaard worden vanuit het dialect. In de archieven van de 
grafelijkheidsrekenkamer komt in 1616 de naam voor het eerst voor als Jan 

                     
21.

 - T N. Schelhaas, Het geslacht Aleman, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor 

Genealogie en het Iconografisch Bureau ('s-Gravenhage, 198O). 
22.

 - Streekarchief Goeree Overflakkee, RA Ouddorp, inv.nr.1889. Genealogische 

aantekeningen en andere stukken betreffende de afstamming van Joost Meijdertse 

Aleman van Heer Alemans, bastaardzoon van Willem de Goede, graaf van Henegouwen 

, Holland en Zeeland, z.d. authentieke afschriften, 18
e
 eeuw. 
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Jacobs den Breen23. Daarvoor was het Jan Jacob Eeuwouts.  Deze pacht in 
1630 in West Nieuwlant een lanthoeve met 40 gemeten van Corvinck Arens en 
Aren Cornelis Braber. In 1632 is z'n zoon Mees Janse de pachter.  In het 
eerder vermelde verpondingsregister wordt de naam Bree-Jan genoemd. Den 
Breen, in het dialect d'n Brêên, betekent iemand die breed en/of dik is. Jan 
Jacobsz. Breen overlijdt na 28-11-1634, want dan wordt hij nog vermeld in een 
akte24  De nakomelingen Breen komen vrijwel allemaal uit het gezin van Mees 
Jansse Breen (Mees is één van de zonen van Jan Jacobsz) en Susanna Maartens 
Tanis). Behalve Mees is er ook nog een broer Eeuwout die echter maar 
sporadisch met de achternaam Breen wordt vermeld en die gehuwd was met 
Ariaentje Leenderts Haymeetman25. Beide achternamen zijn terug te vinden bij 
boedelverkopen te Goedereede. Eeuwout komt met achternaam ook voor bij 
een inventarisatie van de goederen van Klare Huyge op 26-12-1639. Thijs 
Wouters Wagenmaker (Verduyn) wordt als weduwnaar van Klaerke Rogier 
ook genoemd26. Mees Janse en Susanna Maartens doen op 2 nov. 1654 
belijdenis en worden gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp. Ze 
kregen een tamelijk groot gezin waarvan alle kinderen vermeld staan in 1677.  
Staet van de landerijen die Mees Jansz. zal. ten bate van sijne kinderen en kintskinderen en 
erfgenamen naergelaten heeft. De erfgenamen zijn Cornelis Meessen, de kinderen van Jacob 
Meesse, Paulus Boshout (dezelfde als Paulus Bosland) in huwelijck met Neeltje Mees, Pieter 
Meessen, Maerten Meessen, Cornelis Thonisz. Sonnemaer, gehuwd met Jacomijntje Mees27.  
Zoon Jan Meesse staat er niet bij omdat die al begin 1673 overleden was. 
Accoord tussen Pieternella Harrens, weduwe van Jan Meesse Breen, geassisteerd met haar 
broer Aren Arens Mus en haar neef Cornelis Cornelis Comtebedde ter eenre en Mees Janse 
Breen als grootvader en Pieter Meesse als oom envoogd van de onbejaerde weeskinderen met 
name Mees Janse en Harrent Janse, kinderen van Jan Messe en en Pieternella Harrens. Als 
ze hertrouwt, ontvangt het het jongste kind een gouden ring met vaders silverenmes en het 
jongste kind een gouden ring van de moeder haer overleden moeder Nijssie Claes 
(Comtebedde).28  Pieter Meesse trouwt met Ariaentje Dircks Bout, dochter van 
Dirck Pouwels Bout en Adriaentje Marinusdr. Hoeck. Ze krijgen drie zonen: 

                     
23.

  - zie noot 18, pag. 16. 
24.

  - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA,  inv.nr. 217, fol, 69. 
25.

  - Streekarchief Goeree Overflakkee, Weeskamerarchief Ouddorp, inv.nr. 119, fol 69. 
26.

  - Streekarchief Goeree Overflakkee, Weeskamerarchief Goedereede, inv.nr. 1, 

fol.162. 
27.

  - Streekarchief Goeree Overflakkee, ORA, Ouddorp, inv. nr. 192, d.d. 12-3-1677. 
28.

  - Streekarchief Goeree Overflakkee, Weeskamerarchief Ouddorp, inv.nr. 120, fol 37 

v, d.d. 14-4-1673 



 52 

Jan, Paulus en Abraham. Interessant is daarvan dat Jan en Paulus gedurende 
enkele decennia de achternaam Noortsy dragen. Daarna verdwijnt ook deze 
naam weer uit de familie en voeren alle afstammelingen van Jan Jacobs 
Eeuwouts de naam Breen. Frappant is dat de achternaam Noortsij ook 
voorkomt op IJsselmonde en nu nog in Hoogvliet aanwezig is. Overigens 
hebben deze families niets met elkaar te maken. De naam Noortsij kan 
verklaard worden als plaats waar ze woonden of hun landerijen hadden. In 
wezen wordt er dus een richting mee bedoeld. Enkele zonen van Mees worden 
lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente; de afstammelingen van Jacob Meesz 
Breen zelfs tot het einde van de achttiende eeuw.  
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