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1 17e  JAARGANG NR. 1 
 
Een nieuw jaar en nieuwe kansen. De eerste maand van het nieuwe jaar is al 
bijna voorbij. De tijd gaat snel, maar desondanks wil ik u nog een heel goed 
2012 toewensen. Goed wat gezondheid betreft en ook goed wat de 
resultaten van uw onderzoek betreft. 
Aan het begin van een nieuw jaar hebben we allerlei goede voornemens. Het 
eind van de maand is tevens het moment om te inventariseren wat er tot dan 
van al deze voornemens terecht gekomen is. 
Voor diverse archiefstukken geldt dat bepaalde restricties opgeheven zijn, 
wie weet wat voor resultaten het voor u zal opleveren. In 2012 komt er weer 
een periode van 10 jaar in de Burgerlijke Stand beschikbaar om in te zien. 
Ik hoop dat uw genealogische voornemens voor 2012 in ieder geval resultaat 
zullen opleveren zodat uw familieraamwerk er weer kleur bij krijgt. Veel 
succes daarbij. 
 

2 BESTUURSMEDELINGEN 
Financiën 
Bij dit eerste nummer van de 17e jaargang krijgt u geen acceptgirokaart voor 
de betaling. Tot nu toe heeft deze vorm van betaling steeds een reeks 
problemen opgeleverd, o.a. ook bij de bank. De penningmeester heeft een 
brief bijgevoegd, waarin precies staat hoe u moet betalen. De ondergrens 
van de donatie wordt niet gewijzigd en blijft dus € 16,- per jaar. De drie 
uitgaven van het Feyne Kwartier zijn ondertussen wel kostendekkend. Ieder 
jaar moeten we donateurs manen te betalen. Dus als u nog steeds niet 
betaald hebt voor 2011 kunt u dat tegelijk met het bedrag van 2012 
doen: in dat geval € 32. De penningmeester verzoekt u uw bijdrage zo 
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spoedig mogelijk over te maken. Ter herinnering volgt hier nog even het 
bankrek. nr. 3613.32181 t.n.v. penningmeester Stichting Genealogisch 
Centrum GO te Oude-Tonge. 
 
Verder verzoeken wij u uw adreswijzigingen of veranderingen van e-
mailadres op tijd door te geven aan de secretaris. 
Dus………..  
 

3 GENEALOGISCHE DAG OP 3 MAART 2012 

 
Nog enkele weken en dan is het zover: Genealogische Dag 2012. Deze 
keer  heeft die dag dezelfde opzet als vorig jaar en daarmee zijn we weer 
terug bij ons hoofddoel: het geven van genealogische informatie, het 
bevorderen van het onderling contact, het opzetten van cursussen etc. 
U kunt weer kiezen voor een workshop Hoe start ik met het opzetten 
van mijn stamboom? Ondertussen is er al aardig wat animo door de 
publicaties in de pers, zodat er zowel ’s morgens als ’s middags een 
workshop gegeven wordt. U kunt zich voor deze workshop opgeven via  
info@genealogieflakkee.nl of een telefoontje naar de secretaris 0187-641662. 
Tot ziens op zaterdag 5 maart in het Streekarchief in het gebouw van 
het ISGO, Dwarsweg 40, Middelharnis 
  

4 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 wordt 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) 
  

mailto:info@genealogieflakkee.nl
mailto:c.helbers6@hello.nl
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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. 
 

5 KWARTIERSTAAT (DEEL 1) 
 

Kwartierstaat van Neeltje 
Munters 

(1861-1953) 

 

Zij komt voor in het Watersnoodmuseum van Zeeland. 
Noem haar naam en u krijgt een uitleg over haar. 

 
opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921 

 
 

Generatie I 
(kwartierdraagster) 

 

1 Neeltje MUNTERS is geboren op donderdag 9 mei 1861 te Oude-Tonge (Wijk B Huis no. 

66), akte 53, is als geboren aangegeven op vrijdag 10 mei 1861 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren Iman SLIS, 
46 jaar, Bouwman en Eduard van MARKENSTEIN, 66 jaar, Slagter), is ongehuwd overleden op 
dinsdag 3 februari 1953 te Oude-Tonge, akte 2, tijdens de Ramp van 1953 bezweken van 
ellende, (niet verdronken), is begraven, als nr. 1 op het massagraf aan de Groenendijk te Oude-
Tonge..  Neeltje werd 91 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<1..3> 

 
Woonde in bij Adrianus de Been aan de Molendijk, natuurlijke dood gestorven zie Eilanden-
Nieuws 21-2-1953 

 

mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
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Generatie II 
(ouders) 

 

2 Jacob MUNTERS, Bouwman, Commissionair en Arbeider, is geboren op vrijdag 24 oktober 

1817 te Oude-Tonge, akte 49, is als geboren aangegeven op zaterdag 25 oktober 1817 te Oude-
Tonge (aangever geboorte was zijn vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte 
geboorte waren Karel KROON, 34 jaar, Arbeider en Bastiaan SCHOUWENAAR, 31 jaar, 
Arbeider), is gedoopt op zondag 2 november 1817, wonende Wijk A Huis no. 155, is overleden op 
woensdag 11 april 1877 te Oude-Tonge, akte 22, is als overleden aangegeven op donderdag 12 
april 1877 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Bastiaan van ROOIJEN, 59 jaar, 
Commissionair en Jacob Anthonij van MARKENSTEIJN, 40 jaar, Slager).  Jacob is aangever van 
geboorte van Chirtina MUNTERS op maandag 6 januari 1845 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever 
van geboorte van Mattheus MUNTERS op dinsdag 28 juli 1846 te Oude-Tonge.  Jacob is 
aangever van geboorte van Willem MUNTERS op dinsdag 28 juli 1846 te Oude-Tonge.  Jacob is 
aangever van geboorte van Wouter MUNTERS op woensdag 7 februari 1855 te Oude-Tonge.  
Jacob is aangever van geboorte van Maartje MUNTERS op donderdag 19 juni 1856 te Oude-
Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van Mattheus MUNTERS op maandag 21 december 
1857 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van Burgje MUNTERS op vrijdag 25 
maart 1859 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van Neeltje MUNTERS op vrijdag 
10 mei 1861 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van Arij MUNTERS op woensdag 
3 september 1862 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van Anna Jacoba 
MUNTERS op woensdag 13 april 1864 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van geboorte van 
Burgje MUNTERS op maandag 14 augustus 1865 te Oude-Tonge.  Jacob is aangever van 
overlijden van doodgeboren zoon MUNTERS op donderdag 9 augustus 1866.  Jacob is aangever 
van geboorte van Wouter MUNTERS op donderdag 9 augustus 1866 te Oude-Tonge.  Jacob is 
aangever van geboorte van Wouter MUNTERS op maandag 19 augustus 1867 te Oude-Tonge.  
Jacob is aangever van geboorte van Cornelia MUNTERS op vrijdag 13 november 1868 te Oude-
Tonge.  Jacob werd 59 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<4..21> 

 
Huis verkocht in 1897 aan zijn zoon Mattheus. 

Nu is het eigendom van Pollies Kookworkshops, Molendijk 87, 3255 AM Oude-Tonge Web: 
www.pollies.nl 

Jacob trouwt op zaterdag 30 april 1842 te Oude-Tonge, akte 11 op 24-jarige leeftijd (1) met de 
22-jarige Aagtje van den KOOGH, dochter van Willem van den KOOGH (Bakker) en Geertruij 
van HOFTEN.  Aagtje is geboren op zaterdag 20 november 1819 te Middelharnis, akte 97, is als 
geboren aangegeven op maandag 22 november 1819 te Middelharnis (aangever geboorte was 
haar vader Willem van den HOOGH; getuigen aangifte geboorte waren Kornelis RIJNBERG, 33 
jaar, Klerk en Johannis van den BERG, 28 jaar, Bakker), wonende Kerkring wijk C 61, is 
overleden op donderdag 11 november 1847 te Oude-Tonge, akte 88, is als overleden 
aangegeven op vrijdag 12 november 1847 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Willem 
STRIJKHOUD (bekende), 28 jaar, Schipper en Cornelis van den BERG (bekende), 24 jaar, 
Arbeider).  Aagtje werd 27 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<22..25> 

 
Van Jacob en Aagtje zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Chirtina MUNTERS is geboren op maandag 6 januari 1845 te Oude-Tonge (Huis no. 247), 

akte 2, is als geboren aangegeven op maandag 6 januari 1845 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren 
Johannes SLINGER, 47 jaar, Schippersknecht en Arij MUNTERS, 28 jaar, Arbeider), wonende 
Wijk A Huis no. 170, is overleden op donderdag 22 juli 1920 te Nieuwe-Tonge, akte 22, is als 
overleden aangegeven op vrijdag 23 juli 1920 te Nieuwe-Tonge (aangevers overlijden waren 
Pieter KORTEWEG, 57 jaar, Winkelier en Jacob NOTEBOOM, 31 jaar, Arbeider).  Chirtina 
werd 75 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<26..29> 
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Chirtina was gehuwd met Andries van PAASSCHEN.  Andries, Landbouwer, is geboren op 
zaterdag 25 augustus 1832 te Nieuwe-Tonge, akte 26.  Andries is aangever van overlijden van 
Cornelia MUNTERS op zaterdag 30 januari 1892 te Nieuwe-Tonge.<30> 

 
2 Mattheus MUNTERS is geboren op maandag 27 juli 1846 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 

60), akte 74, is als geboren aangegeven op dinsdag 28 juli 1846 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren Thomas 
KIK, 46 jaar, kaaijwerker en Levinus DUPOND, 53 jaar, Arbeider), wonende Kerkring wijk C 60, 
is overleden op zaterdag 5 september 1846 te Oude-Tonge, akte 94, is als overleden 
aangegeven op maandag 7 september 1846 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Dirk 
GEBUIJS (bekende), 57 jaar, Bouwman en Dirk van WAARDENBURG (bekende), 51 jaar, 
Metselaar).  Mattheus werd 1 maand en 9 dagen.<31..34> 

 
3 Willem MUNTERS is geboren op maandag 27 juli 1846 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 60), 

akte 73, is als geboren aangegeven op dinsdag 28 juli 1846 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren Thomas 
KIK, 46 jaar, kaaijwerker en Levinus DUPOND, 53 jaar, Arbeider), wonende Kerkring wijk C 60, 
is overleden op zaterdag 5 september 1846 te Oude-Tonge, akte 93, is als overleden 
aangegeven op maandag 7 september 1846 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Dirk 
GEBUIJS (bekende), 57 jaar, Bouwman en Dirk van WAARDENBURG (bekende), 51 jaar, 
Metselaar).  Willem werd 1 maand en 9 dagen.<35..38> 

 
Jacob trouwt op vrijdag 12 mei 1854 te Oude-Tonge, akte 16 (huwelijksgetuigen waren haar 
halfzwager Andries PULLEMAN, Timmerman, zijn broer Ary MUNTERS, Bouwman, Abram van 
den DOEL, 47 jaar, Bouwman en Aart van MARKENSTEIN, 44 jaar, Slagter) op 36-jarige leeftijd 
(2) met de 27-jarige<39> 

 

3 Adriana van LOVEREN, Landbouwster, Bouwvrouw en Particuliere, is geboren op zondag 

3 september 1826 te Oude-Tonge, akte 69, is als geboren aangegeven op maandag 4 september 
1826 te Oude-Tonge (aangever geboorte was haar vader Wouter van LOVEREN (zie 6); getuigen 
aangifte geboorte waren Jan van der MEULEN, 35 jaar, Commies en Gijsbert de NEEFF, 22 jaar, 
Commies), wonende Wijk A Huis no. 240, is overleden op zondag 6 januari 1895 te Oude-Tonge, 
akte 1, is als overleden aangegeven op dinsdag 8 januari 1895 (aangevers overlijden waren 
Jacob Anthonij van MARKENSTEIJN, 57 jaar, Slagter en Adrianus Godefridus van PEER, 42 
jaar, Gemeente secretaris).  Adriana is huwelijksgetuige van Leendert van ES en Burgje 
MUNTERS op donderdag 27 januari 1887 te Oude-Tonge.  Adriana werd 68 jaar, 4 maanden en 
3 dagen.<40..44> 

 
Van Jacob en Adriana zijn twaalf kinderen bekend: 

 
1 Wouter MUNTERS is geboren op woensdag 7 februari 1855 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 

58), akte 11, is als geboren aangegeven op woensdag 7 februari 1855 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Anthonij BREUR, 52 jaar, Schipper en Paulus de KORTE, 38 jaar, Kaaiwerker), 
wonende Wijk C Huis no. 59, is overleden op vrijdag 4 januari 1856 te Oude-Tonge, akte 3, is 
als overleden aangegeven op zaterdag 5 januari 1856 te Oude-Tonge (aangevers overlijden 
waren Willem MUNTERS (bekende), 58 jaar, Arbeider en Pieter TIJL (bekende), 50 jaar, 
Arbeider).  Wouter werd 10 maanden en 28 dagen.<45..48> 

 
2 Maartje MUNTERS is geboren op donderdag 19 juni 1856 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 

58), akte 42, is als geboren aangegeven op donderdag 19 juni 1856 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Arij MUNTERS, Bouwman en Leendert HARTOG, 39 jaar, Bouwman), is overleden op 
dinsdag 3 april 1928 te Rotterdam.  Maartje werd 71 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<49,50> 
Maartje trouwt op donderdag 27 april 1893 te Oude-Tonge, akte 8 op 36-jarige leeftijd met de 
32-jarige Klaas BAKELAAR, zoon van Pieter BAKELAAR en Adriaantje de GRAAFF.  
Klaas is geboren op maandag 25 februari 1861 te Den Bommel, is overleden op vrijdag 16 
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juni 1939 te Middelharnis.  Klaas werd 78 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<51> 
 

Naar Rotterdam vertrokken  3 maart  1876 of 1886 
 
Klaas was eerder gehuwd (1) met Pieternella BAKKER.<52,53> 

 
3 Mattheus MUNTERS, Landbouwer Te Oude-Tonge, Bouwman en Vrachtrijder, is geboren op 

maandag 21 december 1857 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 59), akte 111, is als geboren 
aangegeven op maandag 21 december 1857 te Oude-Tonge (aangever geboorte was zijn 
vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren Gijsbertus OVERGAAUW, 
64 jaar, Ambtenaar en Bastiaan van ROOIJEN, 40 jaar, Kaaiwerker), is overleden op dinsdag 
28 januari 1930 te Rotterdam.  Matheus MUNTERS is huwelijksgetuige van Leendert van ES 
en Burgje MUNTERS op donderdag 27 januari 1887 te Oude-Tonge.  Mattheus werd 72 jaar, 
1 maand en 7 dagen.<54..56> 

 
Bouwland aan Zuiderlandsedijk Polder het Zuiderland te Oude-Tonge, grootte 3.27.20 HA, 
Sectienummer Sectie B 907. Daarna overgedaan aan Adrianus de Been, daarna aan Jan van 
den Boogert 
In 1897 huis, schuur en erf gekocht van zijn vader, Molendijk nummer A154, grootte 0.03.11 
HA, Sectie C1967 
 
woonde samen met zus Neeltje, de kwartierdraagster 
 

 
4 Burgje MUNTERS is geboren op vrijdag 25 maart 1859 te Oude-Tonge (Wijk C Huis no. 58), 

akte 25, is als geboren aangegeven op vrijdag 25 maart 1859 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren 
Anthonij BREUR, 55 jaar, Koopman en Eduard van MARKENSTEIJN, 24 jaar, Slager), 
wonende Wijk B Huis no. 98, is overleden op woensdag 7 september 1859 te Oude-Tonge, 
akte 48, is als overleden aangegeven op donderdag 8 september 1859 te Oude-Tonge 
(aangevers overlijden waren Marinus OFFICIER (bekende), 49 jaar, Veldwachter en 
Gijsbertus OVERGAAUW (bekende), 65 jaar, Ambtenaar).  Burgje werd 5 maanden en 13 
dagen.<57..60> 

 
5 Neeltje MUNTERS is geboren op donderdag 9 mei 1861 te Oude-Tonge (Wijk B Huis no. 66), 

akte 53, is als geboren aangegeven op vrijdag 10 mei 1861 te Oude-Tonge (aangever 
geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte waren Iman 
SLIS, 46 jaar, Bouwman en Eduard van MARKENSTEIN, 66 jaar, Slagter), zie 1.<61,62> 

 
6 Arij MUNTERS is geboren op dinsdag 2 september 1862 te Oude-Tonge (Wijk B Huis no. 

66), akte 68, is als geboren aangegeven op woensdag 3 september 1862 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Eduard van MARKENSTEIJN, 28 jaar, Slager en Johannis van BALLEGOOIJ, 30 jaar, 
Kledermaker), wonende Wijk B Huis no. 66, is overleden op maandag 23 maart 1863 te 
Oude-Tonge, akte 13, is als overleden aangegeven op woensdag 25 maart 1863 te Oude-
Tonge (aangevers overlijden waren Pieter KOOIJMAN (bekende), 45 jaar, Arbeider en 
Johannes van OORSCHOT (bekende), 43 jaar, Arbeider).  Arij werd 6 maanden en 21 
dagen.<63..66> 

 
7 Anna Jacoba MUNTERS is geboren op woensdag 13 april 1864 te Oude-Tonge (Wijk B Huis 

no. 66), akte 32, is als geboren aangegeven op woensdag 13 april 1864 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Eduard van MARKENSTEIJN, 29 jaar, Slager en Leendert HARTOG, 47 jaar, 
Bouwman), is overleden na 1945.  Anna werd minstens 81 jaar, 8 maanden en 18 
dagen.<67,68> 
Anna trouwt op woensdag 27 mei 1891 te Oude-Tonge, akte 13 op 27-jarige leeftijd met de 
43-jarige Cornelis Dijkwel SIGMOND, zoon van Huibregt SIGMOND en Johanna van der 
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MEIJ.  Cornelis is geboren op vrijdag 3 september 1847 te Den Bommel, is overleden op 
woensdag 23 januari 1929 te Rotterdam.  Cornelis werd 81 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<69> 

 
8 Burgje MUNTERS is geboren op zondag 13 augustus 1865 te Oude-Tonge (Wijk B Huis no. 

66), akte 75, is als geboren aangegeven op maandag 14 augustus 1865 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Anthonij BREUR, 62 jaar, Commissionair, wonende te Oude-Tonge en Eduard 
MARKENSTEIJN, 30 jaar, Slager, wonende te Oude-Tonge), is overleden op donderdag 12 
januari 1928 te Rotterdam (B32).  Burgje is huwelijksgetuige van Adrianus de BEEN en 
Adriana van ES op woensdag 10 december 1913 te Rotterdam.  Burgje werd 62 jaar, 4 
maanden en 30 dagen.<70..72> 

 
Vertr. naar Den Bommel 18 nov. 1881, woonde 6 maanden voor haar huwelijk in 
Middelharnis, Burgje stond ingeschr. als dienstbode te Middelharnis 2 juli 1886, vertrokken 
naar Oude-Tonge 1 jan. 1887. 
Zij gaat 23-5-1893 met de kinderen naar Oude Tonge 
 
Burgje trouwt op donderdag 27 januari 1887 te Oude-Tonge, akte 2 (huwelijksgetuigen waren 
zijn zwager Leendert van der MEIDE, haar broer Matheus MUNTERS (zie 3), Wouter van 
LOVEREN, Johannes van BALLEGOOIJE, zijn schoonmoeder Adriana van LOVEREN (zie 3) 
en zijn vader Bastiaan van ES) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Leendert van ES, zoon 
van Bastiaan van ES (Broodbakker te Middelharnis) en Jannetje van ES (te 
Sommelsdijk).  Leendert, Broodbakker en Bakkersknecht, wonende te Rotterdam (Charlois), 
te Nieuwe-Tonge, te Brielle, te Zuidland, te Sommelsdijk, te Stellendam, te Vlaardingen, te 
Klaaswaal en te Middelharnis, is geboren op donderdag 11 februari 1858 te Middelharnis 
(Huis no. 74), akte 17, is als geboren aangegeven op vrijdag 12 februari 1858 te Middelharnis 
(aangever geboorte was zijn vader Bastiaan van ES; getuigen aangifte geboorte waren 
Teunis van BRUSSEL, 43 jaar, Arbeider en Cornelis KRIJGER, 23 jaar), is Ned. Herv. 
gedoopt op zaterdag 20 maart 1858 te Middelharnis (Ned. Herv. Kerk te Middelharnis), is 
overleden op vrijdag 14 februari 1941 te Poortugaal, akte 37 (R'dam S 25), is als overleden 
aangegeven op maandag 17 februari 1941 te Poortugaal (aangever overlijden was Pieter 
Eliza van NOORDT, 47 jaar, Huisknecht).  Leendert is aangever van overlijden van 
doodgeboren zoon van ES.  Leendert is aangever van geboorte van Bastiaan van ES op 
maandag 4 juli 1887.  Leendert is aangever van geboorte (Vader) van Adriana van ES op 
vrijdag 22 november 1889 te Nieuwe-Tonge.  Leendert is aangever van geboorte van Jacob 
van ES op dinsdag 3 maart 1891.  Leendert is huwelijksgetuige van Adrianus de BEEN en 
Adriana van ES op woensdag 10 december 1913 te Rotterdam.  Leendert werd 83 jaar en 3 
dagen.<73..83> 
 
Betreft Leendert van Es. 
Verhuisd van Middelharnis naar Klaaswaal 12 okt. 1874, naar Middelharnis 24 maart 1875,  
naar Vlaardingen 12 nov. 1877,  naar Middelharnis 22 maart 1878, naar Stellendam 1 mei 
1878,  naar Middelharnis 8 aug. 1879,  naar Sommelsdijk 31 mei 1880, woonde als 
bakkersknecht in bij De Vries, (zie dienstbode register Sommelsdijk 1873-1880),  naar 
Middelharnis 22 maart 1881, naar Zuidland mei 1881, naar Middelharnis 22 juli 1881, naar 
Brielle 26 juli 1881,  naar Middelharnis 11 juni 1883, naar Brielle 26 mei 1884,  naar 
Middelharnis 6 juli 1885 (Zie Burgelijke stand Middelharnis blz. 234),  naar Sommelsdijk 3 mei 
1887,  naar Nieuwe Tonge 25 mei 1889 (Zie Bevolkingsreg. Sommelsdijk 1870-1890).  
Na faillissement in Nieuwe-Tonge, broodbakkersknecht geworden te Rotterdam. 
Faillissement in 1892, Laatste woonplaats Rotterdam, daarna in een gesticht te Poortugaal 
overleden. 

 
9 Wouter MUNTERS is geboren op donderdag 9 augustus 1866 te Oude-Tonge (Wijk B Huis 

no. 66), akte 61, is als geboren aangegeven op donderdag 9 augustus 1866 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Johannis WAGEMANS, 34 jaar, Arbeider en Jacob KIK, 36 jaar, Arbeider), wonende 
Wijk B Huis no. 66, is overleden op vrijdag 10 augustus 1866 te Oude-Tonge, akte 52, is als 
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overleden aangegeven op vrijdag 10 augustus 1866 te Oude-Tonge (aangevers overlijden 
waren Gerbrand KANTERS (bekende), 46 jaar, Grutter en Klaas den OUDSTEN (bekende), 
23 jaar, Winkelbediende).  Wouter werd 1 dag.<84..87> 

 
10 doodgeboren zoon MUNTERS is doodgeboren op donderdag 9 augustus 1866 te Oude-

Tonge (Wijk B Huis no. 66), akte 51, is als overleden aangegeven op donderdag 9 augustus 
1866 (aangevers overlijden waren zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2) en Gerbrand 
KANTERS (bekende), 46 jaar, Grutter).<88,89> 

 
11 Wouter MUNTERS is geboren op maandag 19 augustus 1867 te Oude-Tonge (Wijk B Huis 

no. 66), akte 68, is als geboren aangegeven op maandag 19 augustus 1867 te Oude-Tonge 
(aangever geboorte was zijn vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte geboorte 
waren Bastiaan SCHOUWENAAR, 47 jaar, Arbeider en Marinus OFFICIER, 55 jaar, 
Veldwachter), wonende Wijk A Huis no. 139, is overleden op maandag 31 augustus 1868 te 
Oude-Tonge, akte 69, is als overleden aangegeven op maandag 31 augustus 1868 te Oude-
Tonge (aangevers overlijden waren Adrianus van DONGEN (bekende), 49 jaar, Herbergier en 
Adrianus WIEKART (bekende), 42 jaar, Winkelier).  Wouter werd 1 jaar en 12 dagen.<90..93> 

 
12 Cornelia MUNTERS is geboren op donderdag 12 november 1868 te Oude-Tonge (Wijk A 

Huis no. 139), akte 96,, is als geboren aangegeven op vrijdag 13 november 1868 te Oude-
Tonge (aangever geboorte was haar vader Jacob MUNTERS (zie 2); getuigen aangifte 
geboorte waren Teunis VERHEIJ, 50 jaar, Timmerman en Hendrik HARTMAN, 48 jaar, 
Weesvader), wonende Molendijk 46, is overleden op zondag 1 maart 1931 te Oude-Tonge, 
akte 15, is als overleden aangegeven op dinsdag 3 maart 1931 te Oude-Tonge (aangevers 
overlijden waren Dingeman van NOORD, 45 jaar, Schilder en David van den TOL, 24 jaar, 
Klerk ter secretarie).  Cornelia werd 62 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<94..97> 

 
Ingekomen uit Oud-Beyerland naar Oude-Tonge 6 nov. 1912 als Weduwe van Van Driel. 
Woonde als Weduwe Molendijk 46 Oude-Tonge. 
 
Cornelia trouwt op donderdag 17 juni 1909 te Oude-Tonge (huwelijksgetuige was Matheus 
Dijkwel SIGMOND) op 40-jarige leeftijd met de 43-jarige Willem van DRIEL, zoon van 
Andries van DRIEL en Pietertje RIETVELD.  Willem is geboren op vrijdag 4 mei 1866 te 
Oud-Beijerland, is overleden te Oud-Beijerland.<98> 
 
Geb. tussen 4 en 9 mei, 
Hij woonde bij zijn huwelijk te Oud-Beijerland, zonder beroep. 

 

Generatie III 
(grootouders) 

 

4 Mattheus MUNTERS is gedoopt op woensdag 16 januari 1788 te Oude-Tonge, Oude-

Tonge DTB 1p222 (doopgetuige was Maatje DIRKSE), wonende Wijk C Huis no. 58, is overleden 
op vrijdag 23 maart 1849 te Oude-Tonge, akte 21, is als overleden aangegeven op vrijdag 23 
maart 1849 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Gijsbert de NEEFF (bekende), 45 jaar, 
Poldersbode en Joost VRIJBERGE (bekende), 52 jaar, Commissionair).  Mattheus is aangever 
van geboorte van Arij MUNTERS op vrijdag 3 mei 1816 te Oude-Tonge.  Mattheus is aangever 
van geboorte van Jacob MUNTERS op zaterdag 25 oktober 1817 te Oude-Tonge.  Mattheus is 
aangever van geboorte van Burgje MUNTERS op zaterdag 11 maart 1820 te Oude-Tonge.  
Mattheus is aangever van geboorte van Cornelia MUNTERS op dinsdag 29 oktober 1822 te 
Oude-Tonge.  Mattheus is aangever van geboorte van Willem MUNTERS op maandag 27 
september 1824 te Oude-Tonge.  Mattheus is aangever van geboorte van Willem MUNTERS op 
zaterdag 28 januari 1826 te Oude-Tonge.  Mattheus is aangever van geboorte van Cornelia 
MUNTERS op donderdag 4 oktober 1827 te Oude-Tonge.  Mattheus is aangever van geboorte 
van Maria MUNTERS op zaterdag 7 april 1832 te Oude-Tonge.  Mattheus werd 61 jaar, 2 
maanden en 7 dagen.<99..109> 
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Mattheus trouwt op vrijdag 22 september 1815 te Oude-Tonge, aktenr 18 op 27-jarige leeftijd met 
de ongeveer 27-jarige 

 

5 Christina SIMONS, Particuliere, is geboren rond 1788 te West-Souburg, wonende Wijk C 

Huis no. 59, is overleden op dinsdag 31 januari 1854 te Oude-Tonge, akte 5, is als overleden 
aangegeven op dinsdag 31 januari 1854 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Marinus 
OFFICIER (bekende), 43 jaar, Veldwachter en Petrus MARKENSTEIJN (bekende), 49 jaar, 
Slagter).  Christina werd ongeveer 66 jaar.<110..112> 
Geboorte volgens akte 5 van overlijden te Oude-Tonge 

 
Van Mattheus en Christina zijn acht kinderen bekend: 

 
1 Arij MUNTERS, Bouwman, is geboren op donderdag 2 mei 1816 te Oude-Tonge, akte 19, is 

als geboren aangegeven op vrijdag 3 mei 1816 te Oude-Tonge (aangever geboorte was zijn 
vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Eduard van 
MERKENSTEIJN, 56 jaar, Kleermaker en Bastiaan KRAIJO, 44 jaar, Arbeider), wonende Wijk 
C Huis no. 57, is overleden op donderdag 10 november 1859 te Oude-Tonge, akte 81, is als 
overleden aangegeven op zaterdag 12 november 1859 te Oude-Tonge (aangevers overlijden 
waren Petrus van MARKENSTEIJN (bekende), 55 jaar, Bouwman en Machiel ZWEERUS 
(bekende), 54 jaar, Arbeider).  Ary MUNTERS is huwelijksgetuige van Jacob MUNTERS en 
Adriana van LOVEREN op vrijdag 12 mei 1854 te Oude-Tonge.  Arij is getuige bij aangifte van 
geboorte van Maartje MUNTERS op donderdag 19 juni 1856 te Oude-Tonge.  Arij werd 43 
jaar, 6 maanden en 8 dagen.<113..118> 
Arij was gehuwd met Jannetje HOLLANDER.  Jannetje is geboren op vrijdag 15 augustus 
1817 te Sommelsdijk, is overleden op vrijdag 19 juli 1889 te Oude-Tonge.  Jannetje werd 71 
jaar, 11 maanden en 4 dagen. 

 
2 Jacob MUNTERS is geboren op vrijdag 24 oktober 1817 te Oude-Tonge, akte 49, is als 

geboren aangegeven op zaterdag 25 oktober 1817 te Oude-Tonge (aangever geboorte was 
zijn vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Karel KROON, 34 
jaar, Arbeider en Bastiaan SCHOUWENAAR, 31 jaar, Arbeider), is gedoopt op zondag 2 
november 1817, zie 2.<119,120> 

 
3 Burgje MUNTERS is geboren op vrijdag 10 maart 1820 te Oude-Tonge, akte 22, is als 

geboren aangegeven op zaterdag 11 maart 1820 te Oude-Tonge (aangever geboorte was haar 
vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Jan van der MADEN, 53 
jaar, Veldwagter en Arij van den BERG, 47 jaar, Geregtsdienaar), is gedoopt op vrijdag 10 
maart 1820, wonende Wijk A Huis no. 160, is overleden op maandag 16 oktober 1899 te 
Nieuwe-Tonge, akte 21, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 oktober 1899 te Nieuwe-
Tonge (aangevers overlijden waren Johannes Cornelis LODDER, 33 jaar, Kleermaker en Cent 
TIELEMAN, 53 jaar, Smid).  Burgje werd 79 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<121..124> 
Burgje trouwt op vrijdag 1 november 1878 te Nieuwe-Tonge op 58-jarige leeftijd met de 59-
jarige Abraham van der VELDE.  Abraham is geboren op dinsdag 10 november 1818 te 
Nieuwe-Tonge, is overleden op vrijdag 11 mei 1894 te Nieuwe-Tonge.  Abraham werd 75 jaar, 
6 maanden en 1 dag. 

 
4 Cornelia MUNTERS is geboren op dinsdag 29 oktober 1822 te Oude-Tonge, akte 61, is als 

geboren aangegeven op dinsdag 29 oktober 1822 te Oude-Tonge (aangever geboorte was 
haar vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik de WIT, 44 
jaar, Timmerman en Jacobus LEGIERSE, 38 jaar, Arbeider), wonende Huis no. 234, is 
overleden op zondag 2 november 1823 te Oude-Tonge, akte 60, is als overleden aangegeven 
op maandag 3 november 1823 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Willem KUISTEN 
(Gebuur), 50 jaar, Arbeider en Daniel HARTMAN (Gebuur), 30 jaar, Arbeider).  Cornelia werd 1 
jaar en 4 dagen.<125..128> 
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5 Willem MUNTERS is geboren op zondag 26 september 1824 te Oude-Tonge, akte 63, is als 
geboren aangegeven op maandag 27 september 1824 te Oude-Tonge (aangever geboorte 
was zijn vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Frank 
OSSEWEIJER, 25 jaar, Arbeider en Johannis BREUR, 25 jaar, Arbeider), is gedoopt op 
zondag 10 oktober 1824 te Oude-Tonge, is overleden op maandag 10 oktober 1825 te Oude-
Tonge, akte 51, is als overleden aangegeven op maandag 10 oktober 1825 te Oude-Tonge 
(aangevers overlijden waren Aren BOOGERMAN (Gebuur), 27 jaar, Bakker en Hendrik de WIT 
(Gebuur), 47 jaar, Dijkbode).  Willem werd 1 jaar en 14 dagen.<129..132> 

 
6 Willem MUNTERS is geboren op vrijdag 27 januari 1826 te Oude-Tonge, akte 8, is als 

geboren aangegeven op zaterdag 28 januari 1826 te Oude-Tonge (aangever geboorte was zijn 
vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Lammert BOOM, 58 jaar, 
Arbeider en Willem KUIJS, 51 jaar, Arbeider), is gedoopt op zondag 19 februari 1826 te Oude-
Tonge, wonende Huis no. 124, is overleden op donderdag 5 oktober 1826 te Oude-Tonge, 
akte 38, is als overleden aangegeven op donderdag 5 oktober 1826 te Oude-Tonge 
(aangevers overlijden waren Pieter VISBEEN, 49 jaar, Arbeider en Gijsbert van ECK, 27 jaar, 
Geregtsdienaar).  Willem werd 8 maanden en 8 dagen.<133..136> 

 
7 Cornelia MUNTERS is geboren op donderdag 4 oktober 1827 te Oude-Tonge, akte 55, is als 

geboren aangegeven op donderdag 4 oktober 1827 te Oude-Tonge (aangever geboorte was 
haar vader Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik de WIT, 49 
jaar, Dijkbode en Servaas Jacobus van OURS, 34 jaar, Veldwagter), is gedoopt op zondag 14 
oktober 1827 te Oude-Tonge, is overleden op zaterdag 30 januari 1892 te Nieuwe-Tonge, akte 
10, is als overleden aangegeven op zaterdag 30 januari 1892 te Nieuwe-Tonge (aangevers 
overlijden waren Andries van PAASSCHEN (zie 2), 59 jaar, Landbouwer en Johannes van der 
VLIET, 51 jaar, Arbeider).  Cornelia werd 64 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<137..140> 
Cornelia trouwt op donderdag 7 oktober 1858 te Nieuwe-Tonge op 31-jarige leeftijd met de 34-
jarige Pieter BEZEMER.  Pieter is geboren op dinsdag 2 december 1823 te Nieuwe-Tonge, is 
overleden in 1912.  Pieter werd 89 jaar. 
Pieter was later gehuwd (2) met Trijntje DIJKERS.<141> 

 
8 Maria MUNTERS is geboren op vrijdag 6 april 1832 te Oude-Tonge, akte 29, is als geboren 

aangegeven op zaterdag 7 april 1832 te Oude-Tonge (aangever geboorte was haar vader 
Mattheus MUNTERS (zie 4); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis WEDA, 33 jaar, 
Timmerman en Johannis KOETSENRUIJTER, 32 jaar, Koopman), is gedoopt op vrijdag 6 april 
1832 te Oude-Tonge, wonende Wijk B Huis no. 201, is overleden op donderdag 25 januari 
1883 te Oude-Tonge, akte 3, is als overleden aangegeven op zaterdag 27 januari 1883 te 
Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Aren van de TONNEKREEK, 62 jaar, Arbeider en 
Adrianus Godefridus van PEER, 30 jaar, Gemeente ontvanger).  Maria werd 50 jaar, 9 
maanden en 19 dagen.<142..145> 
Maria trouwt op vrijdag 12 mei 1854 te Oude-Tonge op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige 
Eduard van MARKENSTEIN, zoon van Petrus van MARKENSTEIN en Lena van den DOEL.  
Eduard, Slagter, is geboren op zaterdag 6 september 1834 te Oude-Tonge, akte 47, is als 
geboren aangegeven op maandag 8 september 1834 te Oude-Tonge, is overleden op dinsdag 
4 februari 1896 te Oude-Tonge.  Eduard werd 61 jaar, 4 maanden en 29 dagen. 

 

6 Wouter van LOVEREN, Verver, wonende te Oude-Tonge, is geboren op vrijdag 6 

december 1782 te Dordrecht, wonende Wijk A Huis no. 30 te Oude-Tonge, is overleden op 
maandag 11 oktober 1858 te Oude-Tonge, akte 86, is als overleden aangegeven op maandag 11 
oktober 1858 te Oude-Tonge.  Wouter is aangever van geboorte van Wouter van LOVEREN te 
Oude-Tonge.  Wouter is aangever van geboorte van Cornelis van LOVEREN op donderdag 26 
juni 1823 te Oude-Tonge.  Wouter is aangever van geboorte van Adriana van LOVEREN op 
maandag 4 september 1826 te Oude-Tonge.  Wouter werd 75 jaar, 10 maanden en 5 
dagen.<146,147> 

 
 

"Huwelijks akte van Wouter van Loveren en Maartje Bogerman" 
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In het jaar Eenduizend Achthonderd Zesentwintig den Elfden der maand maart  des avonds ten 
zeven uren, zijn voor ons Cornelis Annemaet verschenen ter Ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand der Gemeente Oude Tonge, gecompareerd Wouter van Loveren oud drieenveertig jaren, 
geboren te Dordrecht den zesden december zeventienhonderd twee en tachtig blijkens 
doopextract door den Heer ??? Ambtenaar van de Burgerlijke stand van Dordrecht afgegeven, 
van beroep verver en wonende alhier, weduwnaar van Neeltje Boon, overleden te Oude Tonge 
den zes en twintigsten Juny achtienhonderd drie en twintig, blijkens door extract door ons 
Burgemeester, afgegeven,  Meerderjarige zoon van Pieter en van Anna Diepenhuisen, beiden 
overleden te Dordrecht, den eersten den vierentwintigsten September Achttienhonderd vijf en 
twintig, en de tweede  den Negentienden Juny Achttienhonderd en vier, Kleinzoon van ouders 
zijde van Pieter van Loveren en van Maayke Smit beiden reeds overleden te Dordrecht, den 
eersten dendertienden  January Achttienhonderd en twee en de tweede den Twee en twintigsten 
Juny Zeventienhonderd negen en negentig en van moeders zijde van Wouter Diepenhuyzen en 
van Anna Reus alsmede beide overleden te Dordrecht, den eersten den Negentienden Mey 
Zeventienhonderd vijfen tachtig en de tweede den Drieentwintigsten december Zeventienhonderd 
vier en negentig. 
 
Wouter trouwt op vrijdag 16 augustus 1816 te Oude-Tonge, akte 9 op 33-jarige leeftijd (1) met de 
ongeveer 31-jarige Neeltje BOON, dochter van Johannis BOON (te Amsterdam) en Anna 
VERHEUL.  Neeltje is geboren rond 1785 te Amsterdam, is overleden op donderdag 26 juni 1823 
te Oude-Tonge.  Neeltje werd ongeveer 38 jaar.<148,149> 

 
Van Wouter en Neeltje zijn acht kinderen bekend: 

 
1 Anna Jacoba van LOVEREN is geboren op zondag 16 maart 1817 te Oude-Tonge, is 

overleden op woensdag 5 mei 1841 te Oude-Tonge, akte 41, is als overleden aangegeven op 
woensdag 5 mei 1841 te Oude-Tonge.  Anna werd 24 jaar, 1 maand en 19 dagen.<150> 

 
2 Pieter van LOVEREN is geboren op vrijdag 22 mei 1818 te Oude-Tonge, akte 19, is overleden 

op donderdag 13 augustus 1818 te Oude-Tonge, akt 25.  Pieter werd 2 maanden en 22 
dagen.<151,152> 

 
3 Pieter van LOVEREN is geboren op dinsdag 27 april 1819 te Oude-Tonge, akte 33, is 

overleden op woensdag 12 mei 1819 te Oude-Tonge.  Pieter werd 15 dagen.<153> 
 

4 Cornelia van LOVEREN, Particuliere, wonende te Oude-Tonge, is geboren op donderdag 20 
april 1820 te Oude-Tonge, wonende Wijk C Huis no. 47 te Oude-Tonge, is overleden op 
zaterdag 6 oktober 1855 te Oude-Tonge, akte 48.  Cornelia werd 35 jaar, 5 maanden en 16 
dagen.<154,155> 
Cornelia trouwt op vrijdag 12 mei 1848 te Oude-Tonge, akte 12 op 28-jarige leeftijd met de 27-
jarige Andries PULLEMAN, zoon van Jan PULLEMAN en Neeltje NELIS.  Andries, 
Timmerman, wonende te Oude-Tonge, is geboren op donderdag 29 maart 1821 te Oude-
Tonge.  Andries is huwelijksgetuige van Jacob MUNTERS en Adriana van LOVEREN op 
vrijdag 12 mei 1854 te Oude-Tonge.<156..158> 

 
5 Pieter van LOVEREN is geboren op donderdag 10 mei 1821 te Oude-Tonge, akte 31, is 

overleden op zondag 6 januari 1822 te Oude-Tonge, akte 1.  Pieter werd 7 maanden en 27 
dagen.<159,160> 

 
6 Johannis van LOVEREN is geboren op vrijdag 19 juli 1822 te Oude-Tonge, akte 47, is 

overleden op maandag 19 augustus 1822, akte 35, is als overleden aangegeven op dinsdag 
20 augustus 1822 te Oude-Tonge.  Johannis werd 1 maand.<161,162> 

 
7 Cornelis van LOVEREN is geboren op donderdag 26 juni 1823 te Oude-Tonge, akte 26, is als 

geboren aangegeven op donderdag 26 juni 1823 te Oude-Tonge (aangever geboorte was zijn 
vader Wouter van LOVEREN (zie 6)), is overleden op vrijdag 15 augustus 1823 te Oude-
Tonge, akte 48, is als overleden aangegeven op zaterdag 16 augustus 1823 te Oude-Tonge.  
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Cornelis werd 1 maand en 20 dagen.<163> 
 

8 Neeltje van LOVEREN is geboren op donderdag 26 juni 1823 te Oude-Tonge, akte 27, is als 
geboren aangegeven op donderdag 26 juni 1823 te Oude-Tonge, is overleden voor 1830.  
Neeltje werd hoogstens 6 jaar, 6 maanden en 6 dagen. 

 
Wouter trouwt op zaterdag 11 maart 1826 te Oude-Tonge Akte 3 (huwelijksgetuigen waren 
Leendert BOOGERMAN, 49 jaar, Bouwman, Jan BOOGERMAN, 47 jaar, Bouwman, Aren 
BOOGERMAN, 24 jaar, Bakker en Hendrik de WIT, 37 jaar, Dijkbode) op 43-jarige leeftijd (2) met 
de 19-jarige<164> 

 

7 Maartje BOGERMAN, Particuliere, is gedoopt op maandag 29 september 1806 te Oude-

Tonge (doopgetuige was Maartje BOGERMAN), wonende Wijk B Huis no. 18, is overleden op 
zaterdag 7 oktober 1876 te Oude-Tonge, akte 93, is als overleden aangegeven op maandag 9 
oktober 1876 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Jacob Anthonij van MARKENSTEIJN, 
39 jaar, Winkelier en Gijsbertus OVERGAAUW, 83 jaar, Ambtenaar).  Maartje werd 70 jaar en 8 
dagen.<165..167> 

 
Van Wouter en Maartje zijn elf kinderen bekend: 

 
1 Adriana van LOVEREN is geboren op zondag 3 september 1826 te Oude-Tonge, akte 69, is 

als geboren aangegeven op maandag 4 september 1826 te Oude-Tonge (aangever geboorte 
was haar vader Wouter van LOVEREN (zie 6); getuigen aangifte geboorte waren Jan van der 
MEULEN, 35 jaar, Commies en Gijsbert de NEEFF, 22 jaar, Commies), zie 3.<168,169> 

 
2 Cornelis van LOVEREN is geboren op zondag 10 augustus 1828 te Oude-Tonge, akte 46, is 

als geboren aangegeven op maandag 11 augustus 1828 te Oude-Tonge. 
 

3 Neeltje van LOVEREN is geboren op woensdag 21 juli 1830 te Oude-Tonge, akte 42, is als 
geboren aangegeven op vrijdag 23 juli 1830 te Oude-Tonge, is overleden op woensdag 28 
oktober 1908 te Oude-Tonge, akte 35, is als overleden aangegeven op woensdag 28 oktober 
1908 te Oude-Tonge.  Neeltje werd 78 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<170,171> 

 
Neeltje trouwt op donderdag 24 februari 1881 te Oude-Tonge, akte 1 (huwelijksgetuigen 
waren haar broer Wouter van LOVEREN en haar zwager Joost den BRABER) op 50-jarige 
leeftijd met de 63-jarige Andries van den BERG, zoon van Joost van den BERG en 
Maaijke DEKKER.  Andries, Rijstwerker, is geboren op dinsdag 17 februari 1818 te 
Sliedrecht.<172> 
 
Gevestigd in de Gemeente Oude-Tonge maart 1848 op de kaai no. 68 
 
Andries was eerder gehuwd (1) met Adriaantje de WIT.<173> 

 
4 Elisabeth van LOVEREN, Dienstbode, wonende te Oude-Tonge, is geboren op zaterdag 11 

augustus 1832 des morgens ten een ure te Oude-Tonge, akte 51, is overleden op zaterdag 
20 februari 1909 te Oude-Tonge, akte 10, is als overleden aangegeven op maandag 22 
februari 1909.  Elisabeth werd 76 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<174..176> 

 
Elisabeth trouwt op donderdag 31 augustus 1854 te Oude-Tonge, akte 18 op 22-jarige leeftijd 
met de ongeveer 22-jarige Johannis van BALLEGOOIJ, zoon van Johannes van 
BALLEGOOIJ en Johanna SIMONSE.  Johannis, Kleermaker, wonende te Oude-Tonge, is 
geboren rond 1832 te Oude-Tonge, is overleden op woensdag 23 juni 1880 te Oude-Tonge.  
Johannis werd ongeveer 48 jaar.<177> 

 
5 Wouter van LOVEREN, Verver, wonende te Oude-Tonge, is als geboren aangegeven te 

Oude-Tonge (aangever geboorte was zijn vader Wouter van LOVEREN (zie 6)), is geboren 
op maandag 6 oktober 1834 elfde ure te Oude-Tonge, akte 60, is overleden op zondag 8 april 
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1917 te Oude-Tonge, akte 16, is als overleden aangegeven op dinsdag 10 april 1917 te 
Oude-Tonge.  Wouter is getuige bij aangifte van geboorte van Hugo HOOGMOED op 
maandag 10 oktober 1870 te Oude-Tonge.  Wouter is huwelijksgetuige van Andries van den 
BERG en Neeltje van LOVEREN op donderdag 24 februari 1881 te Oude-Tonge.  Wouter is 
huwelijksgetuige van Leendert van ES en Burgje MUNTERS op donderdag 27 januari 1887 te 
Oude-Tonge.  Wouter werd 82 jaar, 6 maanden en 2 dagen.<178..182> 

 
Wouter trouwt op vrijdag 14 september 1860 te Oude-Tonge, akte 24 op 25-jarige leeftijd met 
de 24-jarige Adriana MOOIJAART, dochter van Dingeman Adrianuszn MOOIJAART 
(Bouwman) en Lena WITTEKOEK (Bouwvrouw).  Adriana, Naaister, is geboren op 
maandag 6 juni 1836 te Oude-Tonge, is overleden op zondag 26 januari 1902 te Oude-
Tonge, akte 6, is als overleden aangegeven op maandag 27 januari 1902 te Oude-Tonge.  
Adriana werd 65 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<183> 

 
6 Maartje van LOVEREN is geboren op dinsdag 27 september 1836 te Oude-Tonge, wonende 

Huis no. 131 A, is overleden op vrijdag 22 oktober 1897 te Den Bommel.  Maartje werd 61 
jaar en 25 dagen. 
Maartje gaat in ondertrouw op woensdag 9 juli 1879 te Oude-Tonge, trouwt op donderdag 24 
juli 1879 te Oude-Tonge, akte 15 op 42-jarige leeftijd met de 50-jarige Joost den BRABER, 
zoon van Jacob den BRABER en Geertruij van der SLUIJS.  Joost, Broodbakker, is 
geboren op zaterdag 6 september 1828 te Den Bommel, is Ned. Herv. gedoopt, is overleden 
op vrijdag 19 maart 1909 te Den Bommel.  Joost is huwelijksgetuige van Andries van den 
BERG en Neeltje van LOVEREN op donderdag 24 februari 1881 te Oude-Tonge.  Joost werd 
80 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<184,185> 

 
Woonde Kaai 73, diaken 1860-1861, ouderling 1862, bedankte reeds in mei 1862, trad in 
1890 uit de N.H. kerk. 
 
Joost was eerder gehuwd (1) met Dina van der ELST.<186> 

 
7 Pieter van LOVEREN is geboren op vrijdag 10 mei 1839 te Oude-Tonge, is overleden op 

donderdag 16 mei 1839 te Oude-Tonge.  Pieter werd 6 dagen. 
 

8 Pieternella Anna van LOVEREN, wonende te Oude-Tonge, is geboren op vrijdag 6 
november 1840 te Oude-Tonge (Voorstraat 30), akte 66, wonende Voorstraat 30 te Oude-
Tonge, is overleden op donderdag 1 september 1842 te Oude-Tonge, akte 52.  Pieternella 
werd 1 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<187,188> 

 
9 Anna Jacoba van LOVEREN is geboren op woensdag 14 juni 1843 te Oude-Tonge, akte 33, 

is als geboren aangegeven op donderdag 15 juni 1843 te Oude-Tonge, is overleden op 
maandag 14 februari 1853 te Oude-Tonge, akte 6.  Anna werd 9 jaar en 8 maanden. 

 
10 Pieternella Anna van LOVEREN is geboren op maandag 17 maart 1845 te Oude-Tonge, 

akte 25, is als geboren aangegeven op dinsdag 18 maart 1845 te Oude-Tonge, is overleden 
op woensdag 5 augustus 1908 te Oude-Tonge, akte 27, is als overleden aangegeven op 
donderdag 6 augustus 1908 te Oude-Tonge.  Pieternella werd 63 jaar, 4 maanden en 19 
dagen. 

 
11 Maria van LOVEREN is geboren op zondag 22 april 1849 te Oude-Tonge, akte 29, is als 

geboren aangegeven op maandag 23 april 1849 te Oude-Tonge, is overleden op zondag 6 
april 1902 te Oude-Tonge, akte 22, is als overleden aangegeven op dinsdag 8 april 1902 te 
Oude-Tonge.  Maria werd 52 jaar, 11 maanden en 15 dagen. 

 

Generatie IV 

(overgrootouders) 
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8 Arie MUNTERS is geboren op dinsdag 7 december 1745 te Oude-Tonge, is gedoopt op 

zaterdag 18 december 1745 te Oude-Tonge, is overleden op maandag 29 april 1799 te Oude-
Tonge.  Arie werd 53 jaar, 4 maanden en 22 dagen. 

 
Arie trouwt op donderdag 13 september 1770 te Oude-Tonge op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-
jarige Johanna van der MEYDE, dochter van Andries Abrams van der MEY en Cornelia 
Daniels de JONGE.  Johanna is geboren op zondag 15 januari 1747 te Oude-Tonge, is 
overleden op vrijdag 10 mei 1782 te Oude-Tonge, is begraven op vrijdag 17 mei 1782 te Oude-
Tonge.  Johanna werd 35 jaar, 3 maanden en 25 dagen. 

 
Van Arie en Johanna zijn zes kinderen bekend: 

 
1 Lena MUNTERS is gedoopt op zondag 28 april 1771 te Oude-Tonge. 

 
 

2 Cornelia MUNTERS is gedoopt op zondag 24 januari 1773 te Oude-Tonge. 
 
 

3 Andries MUNTERS is gedoopt op zondag 18 september 1774 te Oude-Tonge. 
 
 

4 Adrianis MUNTERS is gedoopt op zondag 6 april 1777 te Oude-Tonge. 
 
 

5 Cornelis MUNTERS is gedoopt op zondag 9 april 1780 te Oude-Tonge. 
 
 

6 Johannes MUNTERS is gedoopt op maandag 20 mei 1782 te Oude-Tonge. 
 
 

Arie trouwt op zondag 13 oktober 1782 te Oude-Tonge op 36-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige 
 

9 Burgje Mattheusdr GROENENDIJK, Arbeidster, is geboren te Sommelsdijk, is 

gedoopt op zondag 13 april 1760 te Sommelsdijk (S 6 p 158), wonende Kerkring 242, is 
overleden op woensdag 26 februari 1845 te Oude-Tonge, akte 14, is als overleden aangegeven 
op woensdag 26 februari 1845 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Cornelis van der 
LINDE en Servaas Jacobus van OURS).  Burgje werd 84 jaar, 10 maanden en 13 
dagen.<189,190> 

 
Burgje trouwt (kerk) op maandag 29 juni 1801 te Oude-Tonge op 41-jarige leeftijd (2) met de 
ongeveer 41-jarige Willem Fransz KUYS.  Willem is geboren rond 1760 te Oude-Tonge, is 
overleden op dinsdag 8 april 1845 te Oude-Tonge, akte 25.  Willem werd ongeveer 85 jaar. 

 
Van Willem en Burgje is een kind bekend: 

 
1 Francijntje KUYS is geboren op zondag 20 mei 1804 te Oude-Tonge, is gedoopt op zondag 

10 juni 1804 te Oude-Tonge. 
 
 

Van Arie en Burgje zijn negen kinderen bekend: 
 

1 Matheus MUNTERS is gedoopt op donderdag 6 november 1783 te Oude-Tonge, is 
overleden op vrijdag 18 juni 1784 te Oude-Tonge.  Matheus werd 7 maanden en 12 dagen. 

 
 

2 Maria MUNTERS is gedoopt op woensdag 13 april 1785 te Oude-Tonge, is overleden voor 
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donderdag 24 mei 1787.  Maria werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 11 dagen. 
 

3 Maria MUNTERS, Arbeider, is gedoopt op donderdag 24 mei 1787 te Oude-Tonge, wonende 
Wijk B Huis no. 36, is overleden op woensdag 21 april 1858 te Oude-Tonge, akte 35, is als 
overleden aangegeven op woensdag 21 april 1858 te Oude-Tonge (aangevers overlijden 
waren Gijsbertus OVERGAAUW (bekende), 64 jaar, Ambtenaar en Marinus OFFICIER 
(bekende), 47 jaar, Veldwachter).  Maria werd 70 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<191,192> 

 
Maria trouwt op maandag 23 april 1804 te Ooltgensplaat op 16-jarige leeftijd met de 21-jarige 
Carel KROON.  Carel is geboren op zondag 12 januari 1783 te Oude-Tonge, is overleden op 
zondag 23 februari 1873 te Oude-Tonge.  Carel werd 90 jaar, 1 maand en 11 dagen. 

 
4 Mattheus MUNTERS is gedoopt op woensdag 16 januari 1788 te Oude-Tonge, Oude-Tonge 

DTB 1/222 (doopgetuige was Maatje DIRKSE), zie 4.<193> 
 

5 Adrianus MUNTERS, Arbeider, is gedoopt op zondag 26 juli 1789 te Oude-Tonge, wonende 
Wijk B Huis no. 72, is overleden op maandag 19 november 1866 te Oude-Tonge, akte 74, is 
als overleden aangegeven op dinsdag 20 november 1866 te Oude-Tonge (aangevers 
overlijden waren Dingeman van NOORD (bekende), 39 jaar, Verver en Johannes Lambertus 
van PEER (bekende), 54 jaar, Winkelier).  Adrianus is aangever van geboorte van Burgje 
MUNTERS op zaterdag 20 augustus 1814 te Oude-Tonge.  Adrianus werd 77 jaar, 3 
maanden en 24 dagen.<194..196> 

 
Adrianus trouwt op dinsdag 15 februari 1814 te Oude-Tonge op 24-jarige leeftijd (1) met de 
17-jarige Commertje den BERG.  Commertje is geboren op donderdag 5 januari 1797 te 
Oude-Tonge, is overleden op vrijdag 7 september 1832 te Oude-Tonge.  Commertje werd 35 
jaar, 8 maanden en 2 dagen. 
Adrianus trouwt op donderdag 16 april 1835 te Oude-Tonge op 45-jarige leeftijd (2) met de 
34-jarige Wilhelmina VERHEY.  Wilhelmina is geboren op vrijdag 31 oktober 1800 te 
Willemstad, is overleden op maandag 13 februari 1854 te Oude-Tonge.  Wilhelmina werd 53 
jaar, 3 maanden en 13 dagen. 

 
6 Jan MUNTERS, Arbeider, is gedoopt op zondag 9 januari 1791 te Oude-Tonge, wonende 

Huis no. 220, is overleden op donderdag 19 juni 1828 te Oude-Tonge, akte 22, is als 
overleden aangegeven op vrijdag 20 juni 1828 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren 
Servaas Jacobus van OURS (bekende), 35 jaar, Deurwaarder en Gijsbert de NEEFF 
(bekende), 24 jaar, Commies).  Jan werd 37 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<197,198> 

 
Jan trouwt op zaterdag 19 maart 1814 te Oude-Tonge op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige 
Elisabeth KOERT, dochter van Willem KOERT (Ambtenaar) en Willemijntje Bazer 
(Baseres-Baserito-baserie).  Elisabeth, Arbeidster, is geboren te Oude-Tonge, is gedoopt 
op zondag 28 april 1793 te Oude-Tonge, is overleden op zaterdag 4 maart 1837 te Oude-
Tonge.  Elisabeth werd 43 jaar, 10 maanden en 4 dagen. 

 
7 Maartje MUNTERS is gedoopt op zondag 6 mei 1792 te Oude-Tonge. 

 
 

8 Willem MUNTERS is geboren op zaterdag 24 augustus 1793 te Oude-Tonge, is gedoopt op 
zondag 1 september 1793 te Oude-Tonge, is overleden op donderdag 10 oktober 1793 te 
Oude-Tonge.  Willem werd 1 maand en 16 dagen. 

 
 

9 Willem MUNTERS is geboren op donderdag 5 januari 1797 te Oude-Tonge, is gedoopt op 
zondag 8 januari 1797 te Oude-Tonge, (OT 2 P 12), wonende Wijk A Huis no. 12a, is 
overleden op vrijdag 28 mei 1869 te Oude-Tonge, Akte 21, is als overleden aangegeven op 
vrijdag 28 mei 1869 te Oude-Tonge (aangevers overlijden waren Willem OOSTERLING 
(bekende), 46 jaar, Nachtwaker en Hendrik HARTMAN (bekende), 48 jaar, Weesvader).  
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Willem werd 72 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<199,200> 
 

Willem trouwt op vrijdag 3 augustus 1821 te Oude-Tonge op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige 
Maatje de BRUIN.  Maatje is geboren op vrijdag 6 december 1799 te Oude-Tonge, is 
overleden op dinsdag 22 oktober 1872 te Oude-Tonge.  Maatje werd 72 jaar, 10 maanden en 
16 dagen. 

 

10 Jacob SIMONS. 

Jacob was gehuwd met 
 

11 Cornelia SASSEGEM. 

 
Van Jacob en Cornelia is een kind bekend: 

 
1 Christina SIMONS is geboren rond 1788 te West-Souburg, zie 5.<201> 

 

12 Pieter van LOVEREN is geboren rond 1756 te Dordrecht, wonende Hoefstraat 1560, is 

overleden op zaterdag 24 september 1825 te Dordrecht, akte 343 blz 105, is als overleden 
aangegeven op maandag 26 september 1825 te Dordrecht (aangever overlijden was Dirk 
KREKELENBORG, 37 jaar; getuige aangifte overlijden was Johannes KNOPS, 58 jaar).  Pieter 
werd ongeveer 69 jaar.<202,203> 

 
Pieter trouwt na 1804 op minstens 48-jarige leeftijd (2) met de minstens 19-jarige Maria 
WEIJNANDS.  Maria is geboren rond 1785. 

 
Pieter was gehuwd (1) met 

 

13 Anna van DIEPENHUISEN is overleden op dinsdag 19 juni 1804 te Dordrecht. 

 
Van Pieter en Anna is een kind bekend: 

 
1 Wouter van LOVEREN is geboren op vrijdag 6 december 1782 te Dordrecht, zie 6. 

 

14 Cornelis BOGERDMAN is geboren rond 1770 te Oude-Tonge, is overleden op zaterdag 

24 januari 1807 te Oude-Tonge.  Cornelis werd ongeveer 37 jaar. 
 

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Johanna van WAGENINGEN.  Johanna is overleden voor 
1794. 

 
Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 september 1794 te Oude-Tonge OT 3 p 21 op 
ongeveer 24-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige<204> 

 

15 Adriana LABEUR, Particuliere, is geboren te Den Briel Hoorende onder Sint Aaneland, is 

NDG gedoopt op woensdag 28 november 1770 te Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk ) 
Inventarisnr 11 (doopgetuigen waren Abraham den ENGELSMAN en Ariaantje den 
ENGELSMAN), wonende Huis no. 54, is overleden op vrijdag 22 mei 1835 te Oude-Tonge, akte 
24, is als overleden aangegeven op zaterdag 23 mei 1835 (aangevers overlijden waren 
Adriaaan van de LEUR-ANEMAET (bekende), 46 jaar, Dorpsontvanger en Gijsbert de NEEFF 
(bekende), 31 jaar, Commies tes Secretarie).  Adriana werd 64 jaar, 5 maanden en 24 
dagen.<205..207> 
Adriana trouwt op vrijdag 30 mei 1817 te Oude-Tonge, akte 3 op 46-jarige leeftijd (2) met de 
ongeveer 55-jarige Johannes van der WERF, zoon van Frans van der WERF en Lena 
Cornelisd NIEUWENHOVEN.  Johannes is geboren rond 1762 te Nieuwe-Tonge, is overleden 
op woensdag 10 december 1845 te Oude-Tonge, akte 60, is als overleden aangegeven op 
woensdag 10 december 1845 te Oude-Tonge.  Johannes werd ongeveer 83 jaar. 
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Johannes was eerder gehuwd (1) met Cornelia BOUWENSE.<208> 
 
 

Van Cornelis en Adriana zijn vijf kinderen bekend: 
 

1 Marinus BOGERTMAN is geboren te Oude-Tonge, is gedoopt op maandag 28 december 
1795 te Oude-Tonge, is overleden op woensdag 29 november 1843 te Den Bommel, akte 52, 
is als overleden aangegeven op donderdag 30 november 1843 te Den Bommel.  Marinus 
werd 47 jaar, 11 maanden en 1 dag.<209> 

 
Marinus trouwt op vrijdag 18 december 1829 te Den Bommel, akte 7 op 33-jarige leeftijd met 
de ongeveer 34-jarige Lena de GRIJZE, dochter van Eewout de GRIJZE en Pieternella 
MEIJER.  Lena is geboren rond 1795 te Oude-Tonge.<210> 
Lena was eerder gehuwd (1) met Stoffel van de TONNEKREEK.<211> 

 
2 Arend BOGERTMAN is geboren op donderdag 18 januari 1798 te Oude-Tonge, is gedoopt 

op zondag 28 januari 1798 te Oude-Tonge. 
 

Arend trouwt op zondag 1 mei 1825 te Middelharnis, akte 8 op 27-jarige leeftijd met de 24-
jarige Johanna Jacoba van der HEUL, dochter van Arie van der HEUL en Elisabeth de 
HAAN.  Johanna is geboren op zaterdag 7 juni 1800 te Maartensdijk.<212> 

 
3 Elisabeth BOGERTMAN is geboren op dinsdag 8 april 1800 te Oude-Tonge, is gedoopt op 

zaterdag 12 april 1800 te Oude-Tonge. 
 
 

4 Jacob BOOGERMAN is geboren op donderdag 30 december 1802 te Oude-Tonge, is 
overleden op zaterdag 12 augustus 1848 te Oude-Tonge, akte 87, is als overleden 
aangegeven op zaterdag 12 augustus 1848 te Oude-Tonge.  Jacob werd 45 jaar, 7 maanden 
en 13 dagen. 
Jacob trouwt op donderdag 16 april 1829 te Oude-Tonge, akte 4 op 26-jarige leeftijd met de 
23-jarige Lientje TIMMERS, dochter van Adriaan TIMMERS en Klaasje OOSTERLING.  
Lientje is geboren op zondag 16 februari 1806 te Oude-Tonge. 

 
5 Maartje BOGERMAN is gedoopt op maandag 29 september 1806 te Oude-Tonge 

(doopgetuige was Maartje BOGERMAN), zie 7.<213> 
 
 
 

Generatie V 

(betovergrootouders) 
 

 

16 Adrianus Adriaansz MUNTERS is geboren te Swaluw, is gedoopt op zondag 10 maart 

1709 te Swaluw, is begraven op vrijdag 27 november 1778 te Oude-Tonge.  Adrianus werd 69 
jaar, 8 maanden en 17 dagen. 
Adrianus gaat in ondertrouw op donderdag 11 maart 1734 te Ooltgensplaat, trouwt op zondag 4 
april 1734 te Ooltgensplaat op 25-jarige leeftijd (1) met Suzanna Barthlomeuse OUBOTER.  
Suzanna is geboren te Oude-Tonge, is begraven op zaterdag 3 december 1740 te Oude-Tonge, 
in de kerk. 

 
Jonge dochter van Oude-Tonge 
 

 
Van Adrianus en Suzanna zijn vier kinderen bekend: 
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1 Adrianus MUNTERS is gedoopt op woensdag 12 januari 1735 te Oude-Tonge. 
 
 

2 Aagje MUNTERS is gedoopt op maandag 1 oktober 1736 te Oude-Tonge. 
 
 

3 Aagje MUNTERS is gedoopt op zondag 5 januari 1738 te Oude-Tonge. 
 
 

4 Maria MUNTERS is gedoopt op woensdag 23 november 1740 te Oude-Tonge. 
 
 

Adrianus gaat in ondertrouw op zaterdag 24 maart 1742 te Oude-Tonge, trouwt op zaterdag 14 
april 1742 te Oude-Tonge op 33-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige 

 

17 Lena Ariens van der LINDEN is geboren te Lindt, is gedoopt op zondag 19 maart 1719 

te Grote Lindt, bij Zwijndrecht, is begraven op dinsdag 9 juni 1772 te Oude-Tonge.  Lena werd 
53 jaar, 2 maanden en 21 dagen. 

 
Van Adrianus en Lena zijn negen kinderen bekend: 

 
1 Maria MUNTERS is gedoopt op dinsdag 15 januari 1743 te Oude-Tonge, is overleden op 

vrijdag 7 februari 1812 te Oude-Tonge.  Maria werd 69 jaar en 23 dagen. 
 

Maria was gehuwd (1) met Jacob van der LINDE.  Jacob is geboren op maandag 6 april 
1744 te Grote Lindt, Gemeente Zwijndrecht. 
Maria trouwt op donderdag 20 juli 1786 te Oude-Tonge op 43-jarige leeftijd (2) met Dirk 
VERHULST.  Dirk is geboren te Rockanje. 

 
2 Maatje MUNTERS is gedoopt op zondag 27 september 1744. 

 
 

3 Arie MUNTERS is geboren op dinsdag 7 december 1745 te Oude-Tonge, is gedoopt op 
zaterdag 18 december 1745 te Oude-Tonge, zie 8. 

 
4 Jan MUNTERS is gedoopt op zondag 7 mei 1747 te Oude-Tonge. 

 
 

5 Jan MUNTERS is gedoopt op zaterdag 18 januari 1749 te Oude-Tonge, is begraven op 
woensdag 27 maart 1776.  Jan werd 27 jaar, 2 maanden en 9 dagen. 

 
 

6 Maatje MUNTERS is gedoopt op zondag 12 juli 1750 te Oude-Tonge, is begraven op 
woensdag 9 september 1750 te Oude-Tonge.  Maatje werd 1 maand en 28 dagen. 

 
 

7 Maatje MUNTERS is gedoopt op zondag 17 oktober 1751 te Oude-Tonge. 
 
 

8 Willem MUNTERS is gedoopt op woensdag 13 december 1752 te Oude-Tonge, is begraven 
op donderdag 29 maart 1753 te Oude-Tonge.  Willem werd 3 maanden en 16 dagen. 

 
 

9 Willem MUNTERS is gedoopt op zondag 7 december 1755 te Oude-Tonge, is begraven in 
1771 te Oude-Tonge.  Willem werd 16 jaar. 
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18 Matheus Abrahams GROENENDIJK is gedoopt op donderdag 18 september 1710 te 

Sommelsdijk. 
 

Matheus trouwt op maandag 21 februari 1735 te Sommelsdijk op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-
jarige Cornelia Jans BOSHOF, dochter van Jan Sanderse BOSHOF en Catharina Marinuse 
van HOOVE.  Cornelia is gedoopt op zondag 5 oktober 1710 te Sommelsdijk. 

 
Van Matheus en Cornelia zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Lysbeth GROENENDIJK is gedoopt op zondag 14 oktober 1736 te Sommelsdijk. 

 
 

2 Lysbeth GROENENDIJK is gedoopt op zondag 3 november 1737 te Sommelsdijk. 
 
 

3 Adriana GROENENDIJK is gedoopt op zondag 21 augustus 1740 te Sommelsdijk. 
 
 

Matheus gaat in ondertrouw op vrijdag 19 juni 1744 te Sommelsdijk, trouwt op vrijdag 10 juli 
1744 te Sommelsdijk op 33-jarige leeftijd (2) met Cornelia van RAAMSDONK. 

 
Van Matheus en Cornelia zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Abram GROENENDIJK is gedoopt op zondag 20 december 1744 te Sommelsdijk. 

 
 

2 Abram GROENENDIJK is gedoopt op zondag 24 april 1746 te Sommelsdijk. 
 
 

3 Maria GROENENDIJK is gedoopt op zaterdag 22 juli 1747 te Sommelsdijk. 
 

4 Abram GROENENDIJK is gedoopt op zaterdag 30 november 1748 te Sommelsdijk. 
 

5 Herman GROENENDIJK is gedoopt op maandag 21 september 1750 te Sommelsdijk. 
 

Matheus trouwt op woensdag 20 oktober 1751 te Sommelsdijk op 41-jarige leeftijd (3) met 
 

19 Margjen Dirkse JANSSOM. 

 
Van Matheus en Margjen zijn zeven kinderen bekend: 

 
1 Dirk GROENENDIJK is gedoopt op zondag 10 september 1752 te Sommelsdijk. 

 
2 Dirk GROENENDIJK is gedoopt op donderdag 29 november 1753 te Sommelsdijk. 

 
3 Burgje GROENENDIJK is gedoopt op zondag 11 mei 1755 te Sommelsdijk. 

 
4 Jacomijntje GROENENDIJK is gedoopt op zondag 24 april 1757 te Sommelsdijk. 

 
5 Burgje Mattheusdr GROENENDIJK is geboren te Sommelsdijk, is gedoopt op zondag 13 

april 1760 te Sommelsdijk (S 6 p 158), zie 9. 
 

6 Cornelia GROENENDIJK is gedoopt op zondag 18 maart 1764 te Sommelsdijk. 
 

7 Jacomijntje GROENENDIJK is gedoopt op zondag 15 februari 1767 te Sommelsdijk. 
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24 Pieter van LOVEREN is overleden op woensdag 13 januari 1802 te Dordrecht. 

Pieter was gehuwd met 
 

25 Maayke SMIT is overleden op zaterdag 22 juni 1799. 

 
Van Pieter en Maayke zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Sophia van LOVEREN is gedoopt op zondag 27 juli 1749 te Dordrecht. 

Sophia trouwt in 1769 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit GRONDHOUD.  Gerrit is 
gedoopt op woensdag 7 februari 1748 te Dordrecht. 

 
2 Pieter van LOVEREN is geboren rond 1756 te Dordrecht, zie 12. 

 

26 Wouter van DIEPENHUYZEN is overleden op donderdag 19 mei 1785 te Dordrecht. 

Wouter was gehuwd met 
 

27 Anna REUS is overleden op dinsdag 23 december 1794 te Dordrecht. 

 
Van Wouter en Anna is een kind bekend: 

 
1 Anna van DIEPENHUISEN, zie 13. 

 

30 Marinus LABEUR is gedoopt op zondag 27 december 1733 te Den Bommel (B1 p 187), is 

overleden op zondag 16 april 1809 te Sint-Annaland.  Marinus werd 75 jaar, 3 maanden en 20 
dagen. 

 
Notities  
Van al de kinderen uit het huwelijk van JACOB GILLIS/CORNELIA den Engelsman is 
MARINUS, geboren in 1733, blijkbaar de enige van de vijf zonen die voor voortzetting van de 
naam Labeur zorgt. Hetgeen opvalt is dat hij ook de enige is die niet in S.A.L. geboren is, maar 
wel in Den Bommel op het eiland Overflakkee. Hij is ook de oudste en zorgt, samen met zijn 
vrouw Elisabeth Eggebeen (2039), voor een talrijk nageslacht. Alhoewel de verschillende 
bronnen het over andere aantallen hebben, meen ik toch 10 kinderen gevonden te hebben. 
Elisabeth was 7 jaar jonger dan haar man, geboren in 1740 in Aardenburg, hoewel haar vader 
David Eggebeen van Sint Philipsland afkomstig was. Haar moeder was Antonijntje Pikkaart, 
afkomstig van S.A.L. 
De meesten van hun kinderen werden geboren in Brielle; sommigen in S.A.L. ; de oudste in 
Nieuwe Tonge. Dit gezin was dus nogal beweeglijk, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de 
veranderende arbeidsplaats van vader Marinus als meekraparbeider. 
 
Van de vijf jongste kinderen kunnen we alleen maar vaststellen dat ze zeer jong gestorven zijn. 
De enige jongen van die vijf, CORNELIS LABEUR (2763), van wie we de geboortedatum en -
plaats niet eens kennen, weten we alleen dat hij in 1793 nog doopgetuige was bij de geboorte 
van zijn nichtje ELisabeth (2225), maar wat er daarna met hem gebeurde is ons niet bekend. De 
andere vier, van wie we er drie bij name kennen, leven geen va allen langer dan 6 jaar. 
 
Van de vijf oudste kinderen zijn er drie dochters en twee zonen. 
 
De oudste dochter Antonia (of Antonena)Labeur (2213), geboren in 1767, bevalt op 21-jarige 
leeftijd van een dochtertje dat na twee maanden in S.A.L. overlijdt. In 1791 huwt ze met 
Christiaan Laurens Meijer in Brielle. Christiaan was de zoon van Johan Meijer en Geertruij 
Pape. 
Daarop volgt Cornelia Marinus Labeur (2214), geboren in 1768, gedoopt in de Grote Kerk te 
Brielle. Zij huwt met Leendert Wittekoek te Oude Tonge, waar haar dochterS Lena en Arjaantje 
geboren worden en waar ze in 1811 overlijdt. 
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Dochter Adriana Labeur (2215) geboren in Brielle in 1770 , overlijdt ook in Oude Tonge; ze huwt 
met Johan Van der Nort, maar juiste gegevens ontbreken, ondanks onze pogingen om over hem 
of hun huwelijk meer te weten 
 
referentie: 2038  
Bronnen: 
- persoon: - LABEUR Adriaan C. ° 1962 - Hr - 335; - GILJAM A.J. - Mw - 2992; - Centraal 
Bureau Genealogie - Org - 2996 - Den Haag; - Beschikbaar op aanvraag - diverse bronnen - 
Misc. - bij: cornelis.labeur@skynet.be <mailto:cornelis.labeur@skynet.be> 
 
Marinus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 april 1764 te Sint-Annaland ( Betaling 
Trouwgeld ), trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1764 te Sint-Annaland op 30-jarige leeftijd met de 
24-jarige 

 

31 Elizabeth EGGEBEEN is geboren op woensdag 20 januari 1740 te Aardenburg, is 

overleden op zaterdag 25 januari 1812 te Sint-Annaland.  Elizabeth werd 72 jaar en 5 dagen. 
 

Van Marinus en Elizabeth zijn acht kinderen bekend: 
 

1 Jacob LABEUR is geboren op woensdag 23 januari 1765 te Nieuwe-Tonge, is overleden op 
maandag 12 januari 1829 te Kattendijke.  Jacob werd 63 jaar, 11 maanden en 20 dagen. 
Jacob trouwt op zondag 6 mei 1792 te Sint-Annaland op 27-jarige leeftijd met de 17-jarige 
Jacomina STOUTEN.  Jacomina is geboren op vrijdag 16 september 1774 te Sint-Annaland, 
is overleden op maandag 28 februari 1848 te Kattendijke.  Jacomina werd 73 jaar, 5 
maanden en 12 dagen. 

 
2 Antonia LABEUR is geboren op zondag 4 januari 1767 te Sint-Annaland, is overleden op 

dinsdag 28 augustus 1827 te Sint-Annaland.  Antonia werd 60 jaar, 7 maanden en 24 dagen. 
Antonia trouwt op zondag 30 januari 1791 te Brielle op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige 
Christiaan Laurens MEIJER.  Christiaan is geboren in 1769 te Brielle, is overleden op 
maandag 1 december 1823 te Sint-Annaland.  Christiaan werd 54 jaar. 

 
3 Cornelia Marinus LABEUR is geboren op zondag 4 september 1768 te Brielle, is overleden 

op zaterdag 5 oktober 1811 te Oude-Tonge.  Cornelia werd 43 jaar, 1 maand en 1 dag. 
Cornelia trouwt op woensdag 17 maart 1790 te Oude-Tonge op 21-jarige leeftijd met de 24-
jarige Leendert Dirksz WITTEKOEK.  Leendert is geboren op zondag 17 november 1765 te 
Oude-Tonge, is overleden op donderdag 17 mei 1810 te Oude-Tonge.  Leendert werd 44 jaar 
en 6 maanden. 

 
4 Adriana LABEUR is geboren te Den Briel Hoorende onder Sint Aaneland, is NDG gedoopt 

op woensdag 28 november 1770 te Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk ) Inventarisnr 11 
(doopgetuigen waren Abraham den ENGELSMAN en Ariaantje den ENGELSMAN), zie 
15.<214> 

 
5 David LABEUR is NDG gedoopt op zondag 18 oktober 1772 te Brielle (Kleine of Sint 

Jacobskerk ), inventaris nr 11, is overleden op zondag 19 september 1847 te Sint-Annaland.  
David werd 74 jaar, 11 maanden en 1 dag.<215> 
David trouwt op maandag 30 september 1799 te Sint-Annaland op 26-jarige leeftijd met de 
21-jarige Krina MOERLAND.  Krina is geboren op zaterdag 25 april 1778 te Stavenisse, is 
overleden op woensdag 24 januari 1855 te Sint-Annaland.  Krina werd 76 jaar, 8 maanden en 
30 dagen. 

 
6 Maria LABEUR is NDG gedoopt op woensdag 8 november 1775 te Brielle (Kleine of Sint 

Jacobskerk ), Inventarisnr 11, is overleden op zaterdag 6 januari 1776 te Brielle.  Maria werd 
1 maand en 29 dagen.<216> 

 
7 Maria LABEUR is geboren op zondag 7 mei 1780 te Brielle, is overleden op donderdag 11 
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mei 1786 te Sint-Annaland.  Maria werd 6 jaar en 4 dagen. 
 

8 N.N. LABEUR is geboren op woensdag 6 november 1782 te Brielle, is overleden op 
woensdag 6 november 1782 te Brielle. 

 
 
 

Generatie VI 
(oudouders) 

 
 

32 Adriaan MUNTERS is gedoopt op zondag 31 maart 1675 te Swaluw. 

Adriaan trouwt op zondag 4 februari 1703 te Lage Zwaluwe op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige 
 

33 Maria van SOEST is geboren op donderdag 29 augustus 1680 te Hooge en Lage Zwaluwe. 

 
Van Adriaan en Maria is een kind bekend: 

 
1 Adrianus Adriaansz MUNTERS is geboren te Swaluw, is gedoopt op zondag 10 maart 1709 

te Swaluw, zie 16. 
 

34 Arij Schalkse van der LINDEN is gedoopt op zondag 2 oktober 1667 te Hendrik Ido 

Ambacht. 
Arij trouwt op zondag 7 september 1710 te Hendrik Ido Ambacht op 42-jarige leeftijd met de 23-
jarige 

 

35 Maaike Jans KO(E)K is gedoopt op zondag 3 november 1686 te Den Bommel. 

 
Van Arij en Maaike is een kind bekend: 

 
1 Lena Ariens van der LINDEN is geboren te Lindt, is gedoopt op zondag 19 maart 1719 te 

Grote Lindt, bij Zwijndrecht, zie 17. 
 

36 Abram Mattheusz GROENENDIJK is geboren op zondag 2 februari 1681 te 

Sommelsdijk. 
Abram trouwt op zaterdag 26 oktober 1709 te Sommelsdijk op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 
21-jarige 

 

37 Lijsbeth Karelsd BRUIJNMANS is geboren rond 1688. 

 
Van Abram en Lijsbeth zijn zeven kinderen bekend: 

 
1 Matheus Abrahams GROENENDIJK is gedoopt op donderdag 18 september 1710 te 

Sommelsdijk, zie 18. 
 

2 Burgje Abrahamsd GROENENDIJK is geboren in 1712 te Sommelsdijk, is gedoopt op 
zondag 10 juli 1712 te Sommelsdijk, is overleden rond september 1751.  Burgje werd 
ongeveer 39 jaar. 

 
=========================== 
tn 
doop S 5 p 59 
 
Burgje trouwt (kerk) op donderdag 14 februari 1737 te Sommelsdijk op 25-jarige leeftijd met 
Gerard van den BOOGAART. 
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3 Karel Abrahamsz GROENENDIJK is geboren in 1713 te Sommelsdijk, is gedoopt op zondag 

22 oktober 1713 te Sommelsdijk. 
 

=========================== 
tn 
doop S 5 p 61 
 

 
4 Adriana Abrahamsd GROENENDIJK is geboren in 1715 te Sommelsdijk, is gedoopt op 

zondag 13 januari 1715 te Sommelsdijk, is overleden rond november 1718 te Sommelsdijk.  
Adriana werd ongeveer 3 jaar. 

 
=========================== 
tn 
doop S 5 p 63 
 

 
5 Adriana Abrahamsd GROENENDIJK is geboren in 1718 te Sommelsdijk, is gedoopt op 

zondag 4 december 1718 te Sommelsdijk, is overleden rond augustus 1721 te Sommelsdijk.  
Adriana werd ongeveer 3 jaar. 

 
=========================== 
tn 
doop S 5 p 72 
 

 
6 Adrianus Abrahamsz GROENENDIJK is geboren in 1719 te Sommelsdijk, is gedoopt op 

woensdag 12 juli 1719 te Sommelsdijk. 
Adrianus trouwt (kerk) op dinsdag 29 december 1744 te Den Bommel op 25-jarige leeftijd met 
de 23-jarige Adriana Willemsd GOEMAAT.  Adriana is geboren in 1721 te Sommelsdijk, is 
gedoopt op woensdag 10 december 1721 te Sommelsdijk. 

 
7 Adriana Abramsd GROENENDIJK is geboren in 1721 te Sommelsdijk, is gedoopt op 

zaterdag 30 augustus 1721 te Sommelsdijk, is overleden op vrijdag 17 juni 1796 te Dirksland.  
Adriana werd 75 jaar. 

 
=========================== 
tn 
doop S 5 p 82 
 
Adriana trouwt op zondag 5 mei 1743 te Dirksland op 22-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige 
Pieter Davidsz van GESTEL, zoon van David Cornelis van GESTEL en Cornelia Jansd 
LOOIJ.  Pieter is gedoopt op zondag 7 februari 1706 te Dirksland. 
Pieter was eerder gehuwd (1) met Maria Gerrits BLICK.<217,218> 
Adriana trouwt (kerk) op zondag 22 april 1764 te Dirksland op 43-jarige leeftijd (2) met Jan 
Teeuwis SCHONENBURG. 

 

60 Jacob Gillisz LABEUR is geboren op zondag 20 maart 1707 te Sint-Annaland, is 

overleden rond 1752 te Sint-Annaland.  Jacob werd ongeveer 45 jaar. 
Jacob trouwt op donderdag 20 mei 1728 te Sint-Annaland op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige 

 

61 Cornelia Marinusdr den ENGELSMAN is geboren op zondag 26 februari 1708 te 

Sint-Annaland, is overleden op vrijdag 15 april 1785 te Sint-Annaland.  Cornelia werd 77 jaar, 1 
maand en 20 dagen. 
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Van Jacob en Cornelia zijn zes kinderen bekend: 
 

1 Jillis LABEUR is gedoopt op zondag 12 februari 1730 te Den Bommel (B1 p 139). 
 

2 Maria LABEUR is gedoopt op zondag 16 september 1731 te Den Bommel (B1 p 161). 
 

3 Marinus LABEUR is gedoopt op zondag 27 december 1733 te Den Bommel (B1 p 187), zie 
30. 

 
4 Leuntje LABEUR is geboren op woensdag 4 januari 1736 te Sint-Annaland, is overleden in 

januari 1746 te Sint-Annaland.  Leuntje werd 10 jaar. 
 

5 Isak LABEUR is geboren op zondag 15 december 1737 te Sint-Annaland, is overleden op 
dinsdag 7 maart 1741 te Sint-Annaland.  Isak werd 3 jaar, 2 maanden en 20 dagen. 

 
6 Antonie LABEUR is geboren op zondag 18 augustus 1748 te Sint-Annaland, is overleden op 

zondag 28 december 1760 te Sint-Annaland.  Antonie werd 12 jaar, 4 maanden en 10 dagen. 
 

62 David EGGEBEEN. 

David was gehuwd met 
 

63 Antonia PIKKAART. 

 
Van David en Antonia is een kind bekend: 

 
1 Elizabeth EGGEBEEN is geboren op woensdag 20 januari 1740 te Aardenburg, zie 31. 

 
 
 

Generatie VII 
(oudgrootouders) 

 

64 Jan Crijnse MUNTERS is overleden na zondag 6 januari 1697. 

Jan trouwt voor dinsdag 2 september 1670 met de hoogstens 22-jarige 
 

65 Neeltje Adriaanse VISSER is gedoopt op zondag 2 augustus 1648 te Swaluw. 

 
Van Jan en Neeltje is een kind bekend: 

 
1 Adriaan MUNTERS is gedoopt op zondag 31 maart 1675 te Swaluw, zie 32. 

 

68 Schalk Ariensz is gedoopt te Hendrik Ido Ambacht. 

Schalk trouwt op vrijdag 4 februari 1656 te Hendrik Ido Ambacht met 
 

69 Grietje. 

 
Van Schalk en Grietje is een kind bekend: 

 
1 Arij Schalkse van der LINDEN is gedoopt op zondag 2 oktober 1667 te Hendrik Ido 

Ambacht, zie 34. 
 

70 Jan Jacobse KO(E)K. 

Jan trouwt op maandag 6 mei 1686 te Den Bommel met 
 

71 Jannetje Pieters. 
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Van Jan en Jannetje is een kind bekend: 

 
1 Maaike Jans KO(E)K is gedoopt op zondag 3 november 1686 te Den Bommel, zie 35. 

 

72 Mattheus Jansz GROENENDIJK is geboren op zondag 30 oktober 1644 te Dirksland, 

is overleden na 1682.  Mattheus werd minstens 38 jaar, 2 maanden en 1 dag. 
Mattheus trouwt op zaterdag 9 juni 1668 te Sommelsdijk op 23-jarige leeftijd met 

 

73 Adriana Abrahamsdr van der HEIJDEN is geboren te Sommelsdijk. 

 
Van Mattheus en Adriana is een kind bekend: 

 
1 Abram Mattheusz GROENENDIJK is geboren op zondag 2 februari 1681 te Sommelsdijk, 

zie 36. 
 

120 Gillis Marinus LABEUR is geboren op vrijdag 16 april 1666 te Sint-Annaland, is 

overleden op woensdag 5 mei 1723 te Sint-Annaland.  Gillis werd 57 jaar en 19 dagen. 
 

Notities  
Niet alleen de oudste zoon van MARINIS MARINISz (2044) en Tanneken van Beveren (2045), 
nl. ANTHONY MARINISz (2175) zorgde voor nageslacht; ook deze, hun jongste zoon 
GILLIS(2042), ook wel Jillis genoemd, deed dat. Zelfs zo, dat zijn nageslacht tot op heden 
doorloopt.  Geboren op 16/4/1666 te Sint Annaland (S.A.L.) trouwt hij voor de eerste maal (op 
verzoek van de kerk van S.A.L.) te Stavenisse en wel op 33-jarige leeftijd met Leuntje Jacobs 
van Diest (1). Zij schenkt hem twee zonen, nl MARINUS GILLISSE LABEUR (2205), van wie 
we niet meer weten dan dat hij in 1724 belijdenis deed te S.A.L en daar overleed in 1744, en 
JACOB GILLISz (2040)- zie verder.  GILLIS (2042) hertrouwt in 1709 met Elisabeth Anthonisse 
Gras (2200)(2), met wie hij drie dochters en een zoon heeft gehad. Deze laatste heette 
ANTONIJ (2756), zou geboren zijn in 1713 of 1714 (doop niet gevonden) en overleden in 
1746; verder weten we niets over hem. Dochter Lysbeth Labeur (2201), de oudste, werd 79 
jaar, huwde met Mattheus Jansz. van den Boogaert met wie zij minstens 3 kinderen had. 
Dochtertje Tannetje Labeur (2203) leefde nauwelijks twee maanden. Haar naam werd bewaard 
bij de geboorte van haar zus Tannetje Labeur (2204), die de leeftijd van 60 jaar bereikte, 
huwde met Cornelis Adriaanse Noordijk(e) en tussen 1745 en 1767 zeven kinderen ter wereld 
bracht.  Nota: (1) De naam van Diest kan duiden op Vlaamse oorsprong, evenals de naam van 
Beveren - zie voetnota bij Tak A. Leuntje zal waarschijnlijk overleden zijn als gevolg van de 
geboorte van haar zoon JACOB GILLIS (2040) want zij overlijdt in dezelfde maand, nl. de 
maand Maart 1707. (2) Er zijn bronnen die spreken van Grasmaaijer, maar zekerheid heb ik 
niet.  referentie: 2042  Bronnen: - persoon: - LABEUR Adriaan C. ° 1962 - Hr - 335; - GILJAM 
A.J. - Mw - 2992; - Centraal Bureau Genealogie - Org - 2996 - Den Haag; - Beschikbaar op 
aanvraag - diverse bronnen - Misc. - bij: cornelis.labeur@skynet.be 
<mailto:cornelis.labeur@skynet.be> 
 
Gillis trouwt op zondag 7 juli 1709 te Sint-Annaland op 43-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige 
Elisabeth Antonis GRAS.  Elisabeth is geboren op maandag 15 december 1681 te 
Scherpenisse, is overleden na 1725.  Elisabeth werd minstens 44 jaar en 16 dagen. 

 
Van Gillis en Elisabeth zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Lysbeth LABEUR is geboren op zondag 13 april 1710 te Sint-Annaland, is overleden op 

woensdag 8 april 1789 te Sint-Annaland.  Lysbeth werd 78 jaar, 11 maanden en 26 dagen. 
Lysbeth was gehuwd met Mattheus Jansz van den BOOGAERT.  Mattheus is geboren op 
zondag 14 december 1704 te Sint-Annaland. 

 
2 Antony LABEUR is geboren in 1713, is overleden in september 1746 te Sint-Annaland.  
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Antony werd 33 jaar. 
 

3 Tannetje LABEUR is geboren op zondag 18 juli 1717 te Sint-Annaland, is overleden op 
woensdag 15 september 1717 te Sint-Annaland.  Tannetje werd 1 maand en 28 dagen. 

 
4 Tannetje LABEUR is geboren op zondag 11 september 1718 te Sint-Annaland, is 

overleden in november 1778 te Scherpenisse.  Tannetje werd 60 jaar en 2 maanden. 
 

Gillis trouwt op zondag 12 juli 1699 te Stavenisse op 33-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige 
 

121 Leuntje Jacobs van DIEST is geboren op zaterdag 20 september 1670 te Sint-

Annaland, is overleden na 1707 te Sint-Annaland.  Leuntje werd minstens 37 jaar, 3 maanden 
en 11 dagen. 

 
Van Gillis en Leuntje zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Marinus LABEUR is geboren op zondag 15 januari 1702 te Sint-Annaland, is overleden in 

mei 1744 te Sint-Annaland.  Marinus werd 42 jaar en 4 maanden. 
 

2 Jacob Gillisz LABEUR is geboren op zondag 20 maart 1707 te Sint-Annaland, zie 60. 
 
 
 

Generatie VIII 
(oudovergrootouders) 

 

128 Crijn MUNTERS is geboren rond 1600. 

Crijn was gehuwd met 
 

129 Maetie ADRIAANSDR. 

 
Van Crijn en Maetie is een kind bekend: 

 
1 Jan Crijnse MUNTERS, zie 64. 

 

130 Adriaan Cornelis VISSER. 

Adriaan was gehuwd met 
 

131 Heijltje Pieters. 

 
Van Adriaan en Heijltje is een kind bekend: 

 
1 Neeltje Adriaanse VISSER is gedoopt op zondag 2 augustus 1648 te Swaluw, zie 65. 

 

136 Adriaan Schalks. 

Adriaan trouwt op zondag 14 mei 1628 te Hendrik Ido Ambacht met 
 

137 Lyntgen Willems. 

 
Van Adriaan en Lyntgen is een kind bekend: 

 
1 Schalk Ariensz is gedoopt te Hendrik Ido Ambacht, zie 68. 

 

144 Jan Mattheusse GROENENDIJK is geboren in 1605 te Dirksland, is gedoopt op 

woensdag 26 december 1607 te Dirksland, is overleden te Sommelsdijk, is begraven in 1647 te 
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Dirksland, in de kerk.  Jan werd 42 jaar. 
Jan trouwt (kerk) op zondag 3 februari 1630 te Sint-adolfsland op 25-jarige leeftijd (1) met de 
22-jarige Willemtje Adriaense GOUDSWAERT, dochter van Adriaen Jacobszn 
GOUDSWAART (Bouwman) en Jannetje Gerritsdr BREEMAN.  Willemtje is geboren in 1608 
te Middelharnis, is overleden in 1638 te Sommelsdijk.  Willemtje werd 30 jaar. 

 
Van Jan en Willemtje zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Cornelis Jansz GROENENDIJK is gedoopt op vrijdag 16 januari 1632 te Dirksland. 

 
2 Mattheus Jansz GROENENDIJK is gedoopt op vrijdag 16 januari 1632 te Dirksland, is 

overleden in 1644.  Mattheus werd 12 jaar. 
 

3 Jaentje Jansdr GROENENDIJK is gedoopt op zondag 3 juli 1633 te Dirksland. 
Jaentje trouwt (kerk) in 1653 op 20-jarige leeftijd (1) met Nicolaes Isaacsz de RIDDER, 
zoon van Isaaks Claesz de RIDDER en Sara Piersd POUWELS. 
Jaentje trouwt (kerk) in 1673 op 40-jarige leeftijd (2) met Berend Jansz BRASIL. 
Jaentje trouwt (kerk) in 1674 op 41-jarige leeftijd (3) met Cornelis Reijniersz VERTON. 

 
4 Iman Jansz GROENENDIJK is gedoopt op zondag 10 juni 1635 te Dirksland. 

Iman trouwt (kerk) op zondag 14 juli 1658 te Dirksland op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige 
Lena WITTE, dochter van Leendert WITTE en Cunere DANIELS.  Lena is gedoopt op 
zondag 25 september 1639 te Dirksland. 

 
5 Willempje Janse GROENENDIJK is Ned. Herv. gedoopt op zondag 18 oktober 1637 te 

Dirksland, is overleden te Middelharnis, is begraven op donderdag 28 oktober 1683 te 
Middelharnis in de kerk..  Willempje werd 46 jaar en 10 dagen. 

 
13-04-1664 in de kerk belijdenis gedaan als Mennist samen met haar man 
 
Willempje trouwt op zondag 6 mei 1657 te Middelharnis op 19-jarige leeftijd (1) met de 27-
jarige Cornelis Jacobse ZEEDIJK, zoon van Jacob Jacobsz. ZEEDIJCK en Neelken 
Dirx.  Cornelis, Landbouwer, is geboren in 1630 te Borssele, is gedoopt op zondag 13 april 
1664 te Middelharnis, nadat hij belijdenis van zijn geloof had afgelegd, werd hij gedoopt in 
de Ned. Herv. Kerk (Mennist), is overleden te Middelharnis, is begraven op maandag 16 mei 
1672 te Middelharnis in de kerk.  Cornelis werd 42 jaar. 
 
Volgens zijn trouwinschrijving te "Borsele" is hij het 3e kind. 
 
Willempje trouwt op donderdag 12 januari 1673 te Middelharnis op 35-jarige leeftijd (2) met 
de 25-jarige Hendrik Jacobse NIEUWLANDER.  Hendrik is geboren in 1648 te 
Middelharnis, is gedoopt op vrijdag 11 januari 1664 te Middelharnis Hij was 16 jaar oud. 

 
Jan trouwt (kerk) op dinsdag 9 april 1641 te Sommelsdijk op 36-jarige leeftijd (2) met de 
ongeveer 25-jarige 

 

145 Anneke Marinusse BREEMAN is geboren rond 1616, is overleden in 1662.  Anneke 

werd ongeveer 46 jaar. 
 

Van Jan en Anneke zijn drie kinderen bekend: 
 

1 Marinus Jansz GROENENDIJK is geboren op zaterdag 4 januari 1642 te Dirksland. 
 

2 Jannetje Jansdr GROENENDIJK. 
 

3 Mattheus Jansz GROENENDIJK is geboren op zondag 30 oktober 1644 te Dirksland, zie 
72. 
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240 Marinus Marinisz LABEUR is geboren in 1628 te Sint-Annaland, is overleden op 

donderdag 20 maart 1670 te Sint-Annaland.  Marinus werd 42 jaar. 
 

Notities  
Na het overlijden van Marinis (2046) op 28/6/1650 en de liquidatie van de goederen in 1652 
ontvangt MARINIS MARINISz.LABEUR (2044) van de erfenis 1/4e deel. Geboren rond 1628 
als derde kind in het gezin van zijn ouders, bewerkt ook hij het land als "bouwman" of 
"landman" te S.A.L. In het jaar 1658 huwt hij met Tanneken Leenderts Gillisdr. van Beveren (5) 
die hem lang overleeft, want zij wordt in Februari van het jaar 1700 vermeld in een 
schepenacte (6) en trad op als doopgetuige te S.A.L. op 16 Mei van dat jaar. 
Marinus wordt niet ouder dan ca. 42 jaar; hij overlijdt kort na 20/3/1670, datum van de geboorte 
van dochter MARIA, het vijfde kind in het gezin Marinus/Tanneken, die in 1699 huwt met een 
telg uit het bekende Zeeuwse geslacht van Den Engelsman. 
Van de vier andere kinderen noemen we hier JAN, geboren in Januari 1664 en MARIJTJE, 
geboren op 22/3/1669. Van geen van beiden is iets naders bekend . 
 
Notes: 
(5) De naam Van Beveren kan duiden op Vlaamse oorsprong. 
 
(6) Opgediept uit CD "Van Zeeuwse Stam" n° 35:(en hier gecopiëerd omdat ik de toon van dit 
document zo leuk vind): 
 
St.Annaland - 6.2.1700: " Compareerde voor schepenen naegenoemt 
TANNEKEN LEENDERTS,.weduwe van MARINUS LABEUR, wonende alhier,oud 67 jaren 
ende NEELTJE LEENDERTS, weduwe van JAN BRAU, oud 61 jaren,wonende mede alhier, 
dewelke verklaerden en attes-teerden bij desen ten versoeke van de Heer Oud Borgemeester 
Rachus Heron waer en waeragtig te wesen, dat deselve deponen-ten de moeder van 
ABIGAEL PIETERSE BOER, alias DE BAKSTER, ge-naemt HELENA WOBBE, huysvrouw van 
PIETER CHRISTIAENSE BOER wel hebben gekend en nooit anders als met de naam Helena 
Wobbe voornoemt hebben horen noemen. (etc.). Gevende mede voor re-denen van 
wetenschap JAN WOBBE zoon van de broeder van de voor-noemde HELENA WOBBE zeer 
wel te hebben gekend. 
 
referentie: 2044  
Bronnen: 
- persoon: - LABEUR Adriaan C. ° 1962 - Hr - 335; - GILJAM A.J. - Mw - 2992; - Centraal 
Bureau Genealogie - Org - 2996 - Den Haag; - Beschikbaar op aanvraag - diverse bronnen - 
Misc. - bij: cornelis.labeur@skynet.be <mailto:cornelis.labeur@skynet.be> 
 
Marinus trouwt in 1658 te Sint-Annaland op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige 

 

241 Tanneken Leenderts Gd van BEVEREN is geboren in 1633 te Sint-Annaland, is 

overleden in 1700 te Sint-Annaland.  Tanneken werd 67 jaar. 
 

Van Marinus en Tanneken zijn vijf kinderen bekend: 
 

1 Anthony Mariniszn LABEUR is geboren op donderdag 16 september 1660 te Sint-
Annaland, is overleden in 1694 te Sint-Annaland.  Anthony werd 34 jaar. 

 
2 Jan LABEUR is geboren in januari 1664 te Sint-Annaland. 

 
3 Gillis Marinus LABEUR is geboren op vrijdag 16 april 1666 te Sint-Annaland, zie 120. 

 
4 Marijtje LABEUR is geboren op vrijdag 22 maart 1669 te Sint-Annaland. 

 
5 Maria LABEUR is geboren op donderdag 20 maart 1670 te Sint-Annaland. 
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6 UIT DE ARCHIEVEN 
 
E. Lassing-van Gameren 
 
Paapse stoutigheden: het gemengde huwelijk 
De classis Brielle van de oude Hervormde Kerk - waartoe ook Goeree-
Overflakkee behoorde - boog zich in de zeventiende en achttiende eeuw 
met regelmaat over het vraagstuk van de overlast die de kerk van katholieke 
zijde ondervond. In 1738 stond dit punt ook weer op de agenda. Daarvoor 
waren de kerken op Flakkee gevraagd naar hun ervaringen. De kerkenraden 
van Den Bommel, Ooltgensplaat en Nieuwe-Tonge verleenden 
medewerking, met onderstaand citaat uit de acta van de classis als resultaat. 
 
Paapsche stoutigheden en huwelijken tusschen Gereformeerden en Papisten. 
De classis heeft ten opzigte van paapsche stoutigheden met betrekking tot de huwelijken 
tusschen Gereformeerden en Papisten zig volgens synodale last bij de kerkenraaden onder 
haar district door hunne gedeputeerde naauwkeurig geinformeerd, en geeft de volgende 
staaltjes op, waar uit ten klaarsten blijkt, dat de Gereformeerde Kerk uit deeze ongelijke 
huwelijken veel meer nadeel dan voordeel ontfangt. 
 
1. De kerk van Ooltjes-Plaat heeft opgegeeven eene lijst van exempelen zo ten goede als 
ten quaade uit de huwelijken van gereformeerde met papisten. 
- Ten goede alleen dit eene staaltje: Cornelis Mierop, gereformeerd, is getrouwt met een 
paapsche vrouw, die haaren man in de gereformeerd religie volgt. 
- Ten quaade, deeze 10 staaltjes: 
1. Reinier Jegers, paapsch, getrout geweest met Petronella van Woensel, gereformeerd, 
welke haaren man de paapsche religie is gevolgd nevens haare twee kinderen, waar van een 
bereids is getrout, die wederom drie kinderen gewonnen heeft, welke alle in de Roomsche 
religie werden opgebragt. 
2. Aaltje Goverts, gereformeerd, is getrouwt met Lourens Maas, papist, en heeft bij hem 
een kind, dat den vader in den Roomsche religie volgd. 
3. Jan Bart, papist, is getrouwt met eene gereformeerd vrouw, en heeft bij dezelve twee 
kinderen gewonnen, die nevens de moeder de Roomsche religie om den vader volgen. 
4. Hendrik Cornet, gereformeerd, getrouwt geweest met een roomsche vrouw, en bij dezelve 
twee kinderen gewonnen hebbende, is door een roomsch gezinde over oneenigheid en verschil 
wegens religie in een grip buiten op 't veld in zijn arbeid zijnde, met een mes zoodanig 
gewond dat hij het bestorven is; na welkers dood de weduwe weder is getrouwt aan een 
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roomsch gezinde, waar door de kinderen van de gereformeerd vader in de roomsche religie 
worden opgebragt. 
5. Hendrik van Harp, papist, is getrouwt geweest met Lijsbeth Civijl, gereformeerd, en 
heeft bij dezelve twee kinderen gewonnen, welke in de roomsche religie werden opgevoed, 
hebbende hij de vrouw ook gedwongen hem daar in te volgen. 
6. Maria Joris, gereformeerd, is getrouwt met Adriaan van Uftelen, papist, welke de 
vrouw (volgens haar eigen getuigenisse) met veel hardigheid en mishandelingen getragt heeft 
te dwingen om paapsch te worden, dog zulks niet kunnende te boven komen, heeft hij haar 
verlaten. 
7. Hermannus Bakker, papist, is getrouwt met Maria Bergmans (na haar vooraf 
bezwangerd te hebben) onder beding van paapsch te werden, dreigende anders haar te 
verlaaten en niet te trouwen. 
8. Cornelis Davidse, gereformeerd, is getrouwt geweest met een roomsche vrouw, die hij in 
die religie heeft gevolgd, en nu overleeden zijnde, laat na 4 a 5 kinderen, welke mede in de 
roomsche religie werden opgevoed. 
9. Hendrik Sulkert, gereformeerd is getrouwt met een paapsche vrouw, bij welke hij 
verwekt heeft twee kinderen, welke hij toelaat de moeder in de roomsche kerk te volgen. 
10. Barber Nieuwenhuize, gereformeerd, is getrouwt geweest met Johannes Schuts, papist, 
en heeft bij denzelven een kind verwekt, 't welk de vader in de roomsche religie gevolgd 
heeft. 
 
2. De kerk van de Nieuwe-Tonge geeft de volgende staaltjes op: 
- Ten goede 
1. Pieter Loens, gereformeerd, getrouwt met Pieternelle, paapsch, dog die nu ook in onze 
kerk gaat. 
2. Klaas de Blom, gereformeerd, met Maria Harmans, paapsch, dog die nu gaat leeren om 
haare belijdenisse te doen. 
- Ten quaade 
1. Jelier van Nederpelt, paapsch, met Grietje Nooderlander, gereformeerd, nu paapsch 
geworden. 
2. Jan Melkbaas, paapsch, met Lena Hartog, ook paapsch geworden. 
3. Willem van der Made, paapsch, met Pietertje van de Roovaart, ook paapsch geworden. 
4. Jan van der Kamp, paapsch, met Maria Dikkenboer, ook paapsch geworden. 
5. Willem Uilles, paapsch, met Bregtje Corneliszen, ook paapsch geworden. 
6. Abram Hartog, paapsch, met Adriaantje Jaspers, ook paapsch geworden. 
7. Hendrik Burgers, paapsch, met Lena Vrooman, ook paapsch geworden. 
8. Hendrik Fransse, paapsch, met Johanna Antonijs, ook paapsch geworden. 
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9. Johan Schols, paapsch, getrouwt met Jannetje Otoo, zijnde gereformeerd, en hebben de 
twee kinderen, welke met haare beide kinderen is paapsch geworden, en het land 
uitgegaan. 
 
3. De kerk van Den Bommel gaf op twee kinderen, die in de Gereformeerde kerk gedoopt 
zijnde, nu tot het Pausdom zijn overgegaan wegens het trouwen van haar vader met een 
paapsche vrouw.  
 
Terwijl nu uit alle de bijgebragte voorbeelden klaarblijkelijk is, dat de huwelijken van 
gereformeerden met papisten ten hoogsten strijdig zijn tegens het belang der gereformeerde 
religie, en meerendeels strekken tot afbreuk van de Hervormde kerk, en aanwas van het 
Pausdom, zo hoopt de classis met een groot verlangen dat er een nader placaat tegens de 
ongelijke huwelijken, inzonderheid van papisten met gereformeerde, welke doorgaans zo 
veele quaade gevolgen na zig sleepen, zal verkreegen worden, en laat dit aan den 
beproefden ijver der heeren deputati aanbevolen. 
 
Onderzoek in de archieven wees uit dat de genoemde echtparen – voor 
zover ze terug te vinden waren- gekozen hebben uit drie mogelijkheden om 
hun verbintenis officieel te maken. Dat kon door trouwen in de 
gereformeerde kerk, door trouwen voor het gerecht of door trouwen voor 
het gerecht, gevolgd door een bevestiging in de katholieke kerk. Een 
huwelijk in de katholieke kerk gesloten gold niet als rechtsgeldig, en moest 
dus voor het gerecht erkend worden. Een huwelijk in de gereformeerde kerk 
behoefde geen eerdere vastlegging voor schout en schepenen. De 
katholieken van Flakkee hadden daarbij nog te maken met het feit dat enkel 
in Oude-Tonge een ‘eigen’ kerk was waar volgens de roomse ritus getrouwd 
kon worden. Ik heb het idee dat gemengde huwelijken in de katholieke kerk 
niet veel voorkwamen; de gereformeerde kerk was wat dat betreft als 
publieke kerk wat toegeeflijker. 
De hierboven vermelde huwelijken 1, 5, 7 en 9 uit Ooltgensplaat zijn terug 
te vinden in lijst van huwelijken gesloten voor het gerecht van Adolfsland. 
De paren 2 en 10 gingen in ondertrouw in de gereformeerde kerk. Paar 1 uit 
Nieuwe-Tonge ging in ondertrouw voor schout en schepenen van Oude-
Tonge (zie illustratie 1). Van Hendrik Burgers (7) is te zeggen dat zijn eerste 
huwelijk ook in de katholieke kerk bevestigd werd. Het hier genoemde 
huwelijk was, door de hiaten in het trouwboek, niet terug te vinden.  
Het vierde door de kerk van Ooltgensplaat opgegeven huwelijk had een 
droevig einde. Het voorval heeft zich afgespeeld in de zomer van 1732. Het 
is de eerste keer dat ik op Flakkee een voorbeeld tegenkom van een fataal 
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afgelopen ruzie waaraan godsdienstige geschillen ten grondslag lagen. Of 
heeft de kerkenraad van Ooltgensplaat het verhaal een beetje erger gemaakt 
om de slechtheid van de katholieken te benadrukken? In de Flakkeese 
archieven was niets van een rechtszaak te vinden. Criminele processen van 
Adolfsland werden gevoerd voor het Hof van Putten in Geervliet. Mogelijk 
bieden de archieven daarvan, bewaard in het Nationaalarchief, nog 
opheldering. De kinderen van Hendrik Kornet – Bastiaan en de na de dood 
van haar vader geboren Barbara- zijn inderdaad katholiek gebleven. Hun 
moeder, Maria Verstraeten, hertrouwde in 1737 met een jongeman uit het 
land van Gulick, die van zijn pastoor een attestatie meekreeg (zie illustratie 
2). 
Bezwaren tegen gemengde huwelijken werden niet alleen in de 
kerkvergaderingen geuit, de zorgen waren landelijk en leidden tot een 
plakkaat van de Staten-Generaal, uitgevaardigd op 3 juni 1750. Daarin 
werden maatregelen genoemd die dergelijke huwelijken moesten 
ontmoedigen: de man moest tenminste 25 jaar zijn en de vrouw 20 jaar, de  
drie gebruikelijke huwelijksafkondigen moesten met tussenpozen van zes 
weken (in plaats van een week) gedaan worden en de partner die de 
gereformeerde kerk verlaten had, kreeg pas een jaar na die verlating 
toestemming om in ondertrouw te gaan. Magistraat en predikanten moesten 
hierop streng toezien. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of men op 
Goeree-Overflakkee vaak met deze regels te maken kreeg. 
 
 
Bronnen:  
 
Archief van de classis Brielle van de Hervormde Kerk (Streekarchief 
Voorne-Putten en Rozenburg), inv.nr. E9 
DTB Ooltgensplaat, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge (Streekarchief Goere-
Overflakkee) 
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  ILLUSTRATIE 1 
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ILLUSTRATIE 2 
 
7  COLOPHON 
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8 POSTER GENEALOGISCHE DAG 
 

 


