
 1 

 
HET FEYNE KWARTIER 

 
GENEALOGISCH CENTRUM 

 
GOEREE-OVERFLAKKEE 

 
JULI 2013 

18e jaargang nr. 2 
 



 2 

INHOUD 
1 GENEALOGISCHE DAG 2013 
2 BESTUURSMEDEDELINGEN 
3 WIE ZOEKT WAT? 
4 STAMREEKS CORNELIS WILLEM BUSCOP 
5 KWARTIERSTAAT ADRIAAN du PREE (2) 
6 CORRECTIES 
7 UIT DE ARCHIEVEN 
8 COLOPHON 
 

1 GENEALOGISCHE DAG 2013 
 
Het is al weer enkele maanden geleden, maar de Genealogische dag is dit 
jaar weer prima geslaagd. Er waren wat minder bezoekers, maardaar 
staattegenover dat ze allemaal methunvragen terecht konden, terwijl het 
vorig jaar echt dringen was. De wokshops waren een regelrecht succes. 
Hoewel de aanmeldin bij de secretaris aanvankelijk maar matig was, werd 
het uiteindelijk dringen achter de computers. Beide workshops raakten 
helemaal volgeboekt en erwas geen computer meer over. Begeleiding bij het 
surfen op genealogische webshops leverde een schat van informatie op voor 
de deelnemers. 
 
De cd’s met fotomateriaal van Goeree Overflakkee uit de jaren 1950-1970 
zijn nog steeds te koop. De eerste cd bevat fotomateriaal dat gerubriceerd is 
per dorp en op de tweede cd staan foto’s van Middelharnis en Sommelsdijk 
ingedeeld naar onderwerp. Kosten: €6,00 per stuk of € 10 per set. Als u ze in 
bezit wil krijgen, moet u even contact opnemenmet de secretaris. 
 

2 BESTUURSMEDELINGEN 
Financiën 
Verrassend veel donateurs hebben na de vorige eerste oproep meteen 
hun bijdrage betaald. Enkele kwamen daar nog niet toe, vandaar deze 
reminder. De bijdrage voor 2013 is vastgesteld op € 17,50. Als u meer 
wilt overmaken is dat vanzelfsprekend zeer welkom. De gegevens van 
de penningmeester zijn: bankrek. nr. 3613.32181 t.n.v. penningmeester 
Stichting Genealogisch Centrum GO te Oude-Tonge.  
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Van de jubileumuitgave van Het Feyne Kwartier van oktober 2012 zijn nog 
enkele nummers te koop voor € 2,50 (daar komen de portokosten dan nog 
bij) 
 
 

3 WIE ZOEKT WAT? 
 

Het zoeken naar informatie voor uw genealogie, kwartierstaat of parenteel 
levert soms problemen op die een andere genealoog al lang heeft opgelost. 
Het Feyne Kwartier is de plaats om contact te zoeken. Daarom wordt hier 
de mogelijkheid geboden om in contact te komen met elkaar, om zo 
gegevens uit te wisselen. Op de genealogische dag 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) 
  
  
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. 
 

 
 

mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
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4 STAMREEKS VAN CORNELIS WILLEM BUSCOP 
 
De oudst bekende Buscop van deze reeks werd als Willem Bisschop in 
Poperinge (Vlaanderen) geboren. Vanuit Poperinge en omgeving vertrokken 
in de periode 1580-1610 vele mensen naar het noorden. De neergang van de  
economie ter plaatse (vooral in de textielarbeid) en de godsdienstige  
geschillen deden velen besluiten een nieuw bestaan op te bouwen in de  
Noordelijke Nederlanden. Vooral in Leiden en Haarlem konden ze aan de  
slag. De stamvader van de Flakkeese Buscoppen werd nog katholiek  
gedoopt en hij kwam pas relatief laat in de noordelijk Nederlanden terecht.  
Wat zijn motieven, of die van zijn ouders waren, om te emigreren zal wel  
nooit duidelijk worden, net zo min als waarom hij in Zuid-Holland/Zeeland  
bleef steken. Misschien was er een link met de meekrap? Hij trouwde met  
een vrouw van Tholen en vanuit Tholen kwamen veel stampers, drogers en  
aanverwanten naar Flakkee. 
De naam Bisschop veranderde in Bisschob, Biscob, Biscop, Buscop. 
Oorsprong van de naam is waarschijnlijk te vinden in een man die als bode  
van een stad naar de bisschop van Luik werd gestuurd. In 1376 is al een 
dergelijke benaming in Vlaanderen te vinden. 

 
 

Generatie 1 (proband) 
 

1 Cornelis Willem (Cor) Buscop, geboren op 26-09-1953 in Dirksland 
(ziekenhuis). Hij is gedoopt op 13-12-1953 in Ooltgensplaat.  
Beroep:Account Manager Scheepvaart en Transport   
Cor trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1976 in Ooltgensplaat [bron: BS] 
met  

2 Arendje Cornelia (Arja) van den Boogert, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk  
huwelijk van Cor en Arja waren de volgende getuigen aanwezig: 
Gerrit van den Boogert (1917-2007) [oom vaderszijde bruid], Izak 
Arend Buscop (1917-1981) [zie 4,III] [oom vaderszijde bruidegom], 
Nelis van den Boogert (1922-1979) [vader bruid], Arendje van den 
Boogert-Huizer (geb. 1923), Aart Willem Soeteman (1929-1981) 
[aangetrouwde oom moederszijde bruid] en Arend Corstiaan (Arie) 
Korteweg (geb. 1935) [oom moederszijde bruidegom]. Het kerkelijk 
huwelijk vond plaats op 18-05-1976 in Oude-Tonge [bron: NH 
Kerk]. Arja is geboren op 18-04-1956 in Den Bommel, dochter van 
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Nelis van den Boogert en Arendje Huizer. Zij is gedoopt op 17-06-
1956 in Den Bommel.  

 
Voor de voorouders van Arja van den Boogert zie de kwartierstaat van 

Gerrit van den Boogert, in Het Feyne Kwartier, jg. 17, no. 3, p. 80 
ev, (2012). Gerrit en Arja zijn beide kleinkinderen van het echtpaar 
Gerrit van den Boogert en Arendje Hobbel 

 

 
 
Gezin van Cor en Arja Buscop 
 
Kinderen van Cor en Arja:  
I. Arendje Boudewina Suzanna (Agnes) Buscop, geboren op 15-06-1978 in 

Oude-Tonge. Zij is gedoopt op 03-09-1978 in Oude-Tonge. Agnes 
trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-2001 in Zierikzee met Martin 
Adriaan (Martin) van den Bosch, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk 
vond plaats op 09-05-2001 in Bruinisse. Martin is geboren op 26-09-
1976 in Bergen op Zoom, zoon van Hendrik van den Bosch en 
Hannah Sonneveld.  

II. Maarten Nelis Johannis (Martijn) Buscop, geboren op 22-03-1980 in 
Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 08-06-1980 in Oude-Tonge.  
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Beroep: projectleider/beheerder woningbouw   
Martijn trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-2002 in Middelharnis [bron: 
Burgerlijke Stand] met Marina Jacoba (Marjon) van Kempen, 22 jaar 
oud, nadat zij op 22-03-2002 in Middelharnis in ondertrouw zijn 
gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Martijn en Marjon waren de 
volgende getuigen aanwezig: Agnes van den Bosch-Buscop, Arja 
Buscop-van den Boogert, Marinus van Kempen en Sjaak van 
Kempen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-2002 in Oude-
Tonge [bron: NH Kerk]. Marjon is geboren op 22-01-1980 in 
Dirksland, dochter van Marinus van Kempen en Leentje 
Vroegindeweij. Beroep: medisch analiste   

III. Johanna Wilhelmina Catharina (Joanne) Buscop, geboren op 21-09-1982 
in Oude-Tonge. Zij is gedoopt op 05-12-1982 in Oude-Tonge.  
Beroep: Lerares. Joanne ging samenwonen met Walter de Jong. 
Walter is geboren op 14-04-1976 in Krimpen a/d IJssel.  

IV. Judith Marianne Corneliè (Judith) Buscop, geboren op 27-09-1987 in 
Dirksland (ziekenhuis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-
1987 [bron: BS Dirksland]. Zij is gedoopt op 01-11-1987 in Oude-
Tonge. Judith trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-2012 in Ooltgensplaat 
(gem. Oostflakkee) met Willem Abram van der Welle, 39 jaar oud. 
Willem is geboren op 02-12-1972 in Stad a/h Haringvliet, zoon van 
Gerrit van der Welle en Adriana Maliepaard.  

 
Generatie 2 (ouders) 
 

2 Maarten Buscop, geboren op 22-12-1920 in Ooltgensplaat. Maarten is 
overleden op 07-12-1983 in Rotterdam, 62 jaar oud. Hij is begraven 
op 10-12-1983 in Ooltgensplaat. Maarten trouwde, 30 jaar oud, op 
14-08-1951 in Ooltgensplaat [bron: BS] met Bouwdewiena 
Korteweg, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-08-
1951 in Ooltgensplaat [bron: NH Kerk].  

3 Bouwdewiena is geboren op 14-09-1929 in Ooltgensplaat, dochter van Jan 
Hendrik Korteweg en Suzanna van Hassent.  

Kinderen van Maarten en Bouwdewiena:  
I. Cornelis Willem (Cor) Buscop, geboren op 26-09-1953 in Dirksland 

(ziekenhuis) (zie 1).  
II. Suzanna Flora Buscop, geboren op 12-07-1965 in Ooltgensplaat. 

Suzanna trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1991 in Ooltgensplaat 
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[bron: BS] met Marcel Alphonso Krijgsman, 27 jaar oud, nadat zij op 
26-06-1991 in Ooltgensplaat in ondertrouw zijn gegaan. Het 
kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-06-1991 in Ooltgensplaat [bron: 
NH Kerk Ooltgensplaat]. Marcel is geboren op 29-04-1964 in Den 
Haag.  

Generatie 3 (grootouders) 
 

4 Cornelis Willem Buscop, geboren op 19-07-1890 in Ooltgensplaat. 
Cornelis is overleden op 03-05-1968 in Ooltgensplaat, 77 jaar oud. 
Hij is begraven op 06-05-1968 in Ooltgensplaat. Cornelis trouwde, 
23 jaar oud, op 21-02-1914 in Ooltgensplaat [bron: BS] met  

5 Flora Fun, 22 jaar oud. Flora is geboren op 24-08-1891 in Ooltgensplaat, 
dochter van Izak Fun en Neeltje Kreeft. Zij is gedoopt op 20-09-
1891 in Ooltgensplaat. Flora is overleden op 06-05-1962 in 
Ooltgensplaat, 70 jaar oud. Zij is begraven op 10-05-1962 in 
Ooltgensplaat.  

 
 
 

  
Cornelis Willem Buscop                 Flora Fun 
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Kinderen van Cornelis en Flora:  
I. Jacob Buscop, geboren op 24-12-1914 in Ooltgensplaat. Jacob is 

overleden op 25-09-1964 in Ooltgensplaat, 49 jaar oud. Hij is 
begraven op 28-09-1964 in Ooltgensplaat. Jacob trouwde, 26 jaar 
oud, op 16-05-1941 in Ooltgensplaat [bron: BS] met Suzanna van 
der Welle, 20 jaar oud. Suzanna is geboren op 01-12-1920 in 
Ooltgensplaat.  

II. Neeltje Buscop, geboren op 02-01-1916 in Ooltgensplaat. Neeltje is 
overleden op 17-10-1991 in Dirksland, 75 jaar oud. Zij is begraven 
op 21-10-1991 in Ooltgensplaat. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 
17-11-1940 in Ooltgensplaat met Leendert Cornelis Braber, 28 jaar 
oud. Leendert is geboren op 06-02-1912 in Ooltgensplaat. Leendert 
is overleden op 02-05-1986 in Ooltgensplaat, 74 jaar oud. Hij is 
begraven op 05-05-1986 in Ooltgensplaat.  

III. Izak Arend Buscop, geboren op 12-08-1917 in Ooltgensplaat. Izak is 
overleden op 21-12-1981 in Breda, 64 jaar oud. Hij is begraven op 
24-12-1981 in Dinteloord. Getuige bij huwelijk van Cor Buscop en 
Arja van den Boogert, 18-05-1976. Izak trouwde met Josina Cornelia 
Wessels. Josina is geboren op 17-01-1921 in Dinteloord.  

IV. Maarten Buscop, geboren op 22-12-1920 in Ooltgensplaat (zie 2).  
V. Arend Buscop, geboren op 21-07-1923 in Ooltgensplaat. Arend is 

overleden op 22-06-2004 in ’s-Hertogenbosch, 80 jaar oud. Hij is 
begraven op 26-06-2004 in Ooltgensplaat. Arend trouwde, 23 jaar 
oud, op 15-07-1947 in Ooltgensplaat [bron: BS] met Jannetje H. van 
der Mast.  

VI. Maartje Buscop, geboren op 11-02-1926 in Ooltgensplaat. Maartje is 
overleden op 07-08-2000 in Rotterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven 
op 11-08-2000 in Ooltgensplaat. Maartje bleef ongehuwd. 

VII. Cornelis Buscop, geboren op 23-07-1929 in Ooltgensplaat. Cornelis 
trouwde, 25 jaar oud, op 03-03-1955 in Ooltgensplaat [bron: BS] met 
Dirkje Elizabeth (Dick) van Putten, 21 jaar oud. Dick is geboren op 
26-06-1933 in Ooltgensplaat.  

 

Generatie 4 (overgrootouders) 
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8 Jacob Buscop, geboren op 21-03-1864 in Ooltgensplaat. Jacob is 
overleden op 15-09-1927 in Ooltgensplaat, 63 jaar oud. Jacob 
trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1889 in Ooltgensplaat [bron: BS] met 

9 Maartje Kaslander, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 15-12-1865 in 
Herkingen. Maartje is overleden op 31-10-1952 in Ooltgensplaat, 86 
jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1952 in Ooltgensplaat.  

 
 
Jacob Buscop en Maartje Kaslander 
 
Kinderen van Jacob en Maartje:  
I. Cornelis Willem Buscop, geboren op 19-07-1890 in Ooltgensplaat (zie 4).  
II. Willem Cornelis Buscop, geboren op 22-05-1892 in Ooltgensplaat. 

Willem is overleden op 08-04-1965 in Ooltgensplaat, 72 jaar oud. 
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 29-11-1919 in Ooltgensplaat met 
Pieternella Fun, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 02-05-1897 in 
Ooltgensplaat, dochter van Izak Fun en Neeltje Kreeft. Pieternella is 
overleden op 22-07-1966 in Ooltgensplaat, 69 jaar oud.  

III. Lambregt Buskop, geboren op 09-09-1893 in Ooltgensplaat. Lambregt 
is overleden op 05-01-1947 in Ooltgensplaat, 53 jaar oud. Lambregt 
trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1914 in Ooltgensplaat [bron: BS 
Akte 20] met Jannetje Paasse.  
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IV. Leendert Buskop, geboren op 10-09-1895 in Ooltgensplaat. Leendert is 
overleden op 24-03-1964 in Vlaardingen, 68 jaar oud. Hij is begraven 
op 28-03-1964 in Vlaardingen. Beroep: Bouwknecht. Leendert:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1923 in Ooltgensplaat met Maria 
den Braber. Maria is overleden op 22-01-1932 in Vlaardingen. Van 
het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1932 [bron: BS]. Zij is 
begraven op 26-01-1932 in Vlaardingen. (2) trouwde, 38 jaar oud, op 
01-11-1933 in Vlaardingen met Jacomijna Johanna van Maurik, 35 
jaar oud. Jacomijna is geboren op 09-07-1898 in ?. Jacomijna is 
overleden op 28-12-1971 in Vlaardingen, 73 jaar oud. Zij is begraven 
op 31-12-1971 in Vlaardingen.  
 

V. Geertruy Buscop, geboren op 03-03-1900 in Oude-Tonge. Geertruy is 
overleden op 05-06-1972 in Vlaardingen, 72 jaar oud. Zij is begraven 
in Ooltgensplaat. Geertruy trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1922 in 
Ooltgensplaat [bron: BS] met Arend Kreeft, 21 jaar oud. Arend is 
geboren op 27-01-1901 in Ooltgensplaat. Arend is overleden op 09-
10-1987 in Ooltgensplaat, 86 jaar oud.  

VI. Lena Buscop, geboren op 18-09-1901 in Oude-Tonge. Lena is overleden 
op 07-06-1995 in Oude-Tonge, 93 jaar oud. Lena trouwde, 21 jaar 
oud, op 31-03-1923 in Ooltgensplaat [bron: BS] met Willem 
Nattekaas, 24 jaar oud. Willem is geboren op 13-01-1899 in 
Ooltgensplaat. Willem is overleden op 17-02-1967 in Ooltgensplaat, 
68 jaar oud.  

VII. Adriaantje Buscop, geboren op 03-08-1906 in Ooltgensplaat. Adriaantje 
is overleden op 05-09-1973 in Stad a/h Haringvliet, 67 jaar oud. 
Adriaantje trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1932 in Ooltgensplaat met 
Willem Driesprong, 25 jaar oud. Willem is geboren op 14-06-1906. 
Willem is overleden op 26-11-1995 in Stad a/h Haringvliet, 89 jaar 
oud.  

VIII. Adriana Buscop, geboren op 14-02-1911 in Ooltgensplaat.  

 
Generatie 5 (betovergrootouders) 
 

16 Cornelis Buskop, geboren op 22-09-1843 in Oude-Tonge. Cornelis is 
overleden op 13-12-1911 in Ooltgensplaat, 68 jaar oud. Cornelis 
trouwde, 20 jaar oud, op 06-02-1864 in Ooltgensplaat met  
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17 Geertruy Wielaard, 22 jaar oud. Geertruy is geboren op 18-05-1841 in 
Ooltgensplaat. Geertruy is overleden op 11-01-1923 in 
Ooltgensplaat, 81 jaar oud.  

Kinderen van Cornelis en Geertruy:  
I. Jacob Buscop, geboren op 21-03-1864 in Ooltgensplaat (zie 8).  
II. Johannis Buscop, geboren op 07-06-1865 in Ooltgensplaat. Johannis is 

overleden op 31-05-1934 in Ooltgensplaat, 68 jaar oud. Johannis 
trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1890 in Ooltgensplaat [bron: BS 
Akte 13] met Maria Hotting, 22 jaar oud. Maria is geboren op 31-01-
1868 in Ooltgensplaat. Maria is overleden op 04-09-1899 in 
Ooltgensplaat, 31 jaar oud.  

III. Adriaantje Buskop, geboren op 05-08-1867 in Ooltgensplaat. Adriaantje 
is overleden op 22-11-1918 in Ooltgensplaat, 51 jaar oud.  

IV. Lambregt Buskop, geboren op 11-05-1869 in Ooltgensplaat. Lambregt is 
overleden op 11-07-1891 in Ooltgensplaat, 22 jaar oud.  

V. Adriana Buskop, geboren op 31-07-1870 in Ooltgensplaat. Adriana is 
overleden op 08-06-1875 in Ooltgensplaat, 4 jaar oud.  

VI. Gerrit Buskop, geboren op 11-10-1872 in Ooltgensplaat. Gerrit is 
overleden op 21-09-1953 in Ooltgensplaat, 80 jaar oud. Gerrit 
trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1897 in Ooltgensplaat [bron: BS 
Akte 13] met Neeltje Huijer, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op 01-
10-1866 in Ooltgensplaat. Neeltje is overleden op 04-06-1941 in 
Overschie, 74 jaar oud.  

VII. Marinus Buskop, geboren op 01-06-1875 in Ooltgensplaat. Marinus is 
overleden op 20-09-1942 in Zwolle, 67 jaar oud. Marinus trouwde, 
23 jaar oud, op 27-05-1899 in Ooltgensplaat [bron: BS Akte 15] met 
Adriaantje Huijer, 23 jaar oud.  

Notitie bij het huwelijk van Marinus en Adriaantje: Op 15-8-1907 naar 
Rotterdam vertrokken  

Adriaantje is geboren op 08-02-1876 in Ooltgensplaat. Adriaantje is 
overleden vóór 1942, ten hoogste 66 jaar oud.  

VIII. Adriana Buscop, geboren op 20-06-1877 in Ooltgensplaat. Adriana is 
overleden op 24-10-1877 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud.  

IX. Adriana Buscop, geboren op 26-08-1878 in Ooltgensplaat. Adriana is 
overleden op 06-04-1879 in Ooltgensplaat, 7 maanden oud.  

X. Adriana Buscop, geboren op 13-10-1879 in Ooltgensplaat. Adriana is 
overleden op 21-02-1880 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud.  

XI. Hendrika Buscop, geboren op 13-10-1879 in Ooltgensplaat. Hendrika is 
overleden op 09-02-1880 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud.  
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XII. Adriana Buskop, geboren op 01-12-1881 in Ooltgensplaat. Adriana is 
overleden op 18-12-1912 in Ooltgensplaat, 31 jaar oud. Adriana 
trouwde, 20 jaar oud, op 18-10-1902 in Ooltgensplaat [bron: BS 
Akte 20] met Pieter Hokke.  

XIII. Jannetje Hendrika Buskop, geboren op 07-01-1885 in Ooltgensplaat. 
Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 09-09-1905 in Ooltgensplaat [bron: 
BS Akte 19] met Cornelis van Oostende, 24 of 25 jaar oud.  

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Cornelis: Op 21-9-1905 vertrokken 
naar Rottedam. Cornelis is geboren in 1880 in Charlois.  

XIV. Klaasje Buskop, geboren op 19-08-1886 in Ooltgensplaat. Klaasje 
trouwde, 28 jaar oud, op 14-08-1915 in Ooltgensplaat [bron: BS 
Akte 12] met Huberus Petrus Korsmit, 27 of 28 jaar oud. Huberus is 
geboren in 1887 in Hoeven.  

 

Generatie 6 (oudouders) 
 

32 Jacob Buscop, geboren op 12-10-1798 in Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 
21-10-1798 in Oude-Tonge. Jacob is overleden op 07-03-1855 in 
Oude-Tonge, 56 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-
1822 in Oude-Tonge met  

33 Adriana Fluijt, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 08-06-1800 in St- 
Maartensdijk, dochter van Marinus Fluit en Adriana Kuijper. 
Adriana is overleden op 08-05-1848 in Oude-Tonge, 47 jaar oud.  

Kinderen van Jacob en Adriana:  
I. Hendrikje Buscop, geboren op 31-01-1823 in Oude-Tonge. Hendrikje is 

overleden op 13-07-1896 in Oude-Tonge, 73 jaar oud. Hendrikje 
trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1845 in Oude-Tonge [bron: BS Akte 
3] met Cornelis van den Berg, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 
20-07-1823. Cornelis is overleden op 16-11-1887 in Oude-Tonge, 64 
jaar oud.  

II. Marinus Buscop, geboren op 10-02-1826 in Oude-Tonge. Marinus is 
overleden op 27-09-1893 in Oude-Tonge, 67 jaar oud. Marinus 
trouwde, 22 jaar oud, op 14-07-1848 in Oude-Tonge [bron: BS Akte 
14] met Hendrica Hartman, 23 jaar oud. Hendrica is geboren op 15-
06-1825 in Oude-Tonge. Hendrica is overleden op 05-05-1898 in 
Oude-Tonge, 72 jaar oud.  

III. Jannetje Buscop, geboren op 11-12-1828 in Oude-Tonge. Jannetje is 
overleden op 13-12-1904 in Ooltgensplaat, 76 jaar oud. Jannetje 
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trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1855 in Oude-Tonge [bron: BS Akte 
15] met Lambregt Kamp, 30 of 31 jaar oud. Lambregt is geboren in 
1824 in Ooltgensplaat, zoon van Anthony Kamp en Maatje 
(Adriaantje)??? Donkersloot.  

IV. Adrianus Buscop, geboren op 15-08-1831 in Oude-Tonge. Adrianus is 
overleden op 24-01-1898 in Oude-Tonge, 66 jaar oud. Adrianus 
trouwde, 21 jaar oud, op 23-10-1852 in Oude-Tonge [bron: BS Akte 
21] met Neeltje de Bonte, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op 13-08-
1825 in Ooltgensplaat. Neeltje is overleden op 21-04-1893, 67 jaar 
oud.  

V. Jan Buscop, geboren op 13-10-1834 in Oude-Tonge. Jan is overleden op 
15-11-1834 in Oude-Tonge, 1 maand oud.  

VI. Jan Buscop, geboren op 13-12-1835 in Oude-Tonge. Jan is overleden op 
27-08-1848 in Oude-Tonge, 12 jaar oud.  

VII. Cornelia Buskop, geboren op 26-10-1842 in Oude-Tonge.  
VIII. Cornelis Buskop, geboren op 22-09-1843 in Oude-Tonge (zie 16).  
 

Generatie 7 (oudgrootouders) 
 

64 Jan Corneliszn Biscop, geboren op 02-12-1761 in Oude-Tonge. Jan is 
overleden vóór 1818, ten hoogste 57 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar 
oud, op 11-04-1788 in Oude-Tonge met  

65 Hendrikje Jacoba van der Veer, 21 of 22 jaar oud. Hendrikje is geboren 
in 1766. Hendrikje is overleden op 11-06-1818 in Oude-Tonge, 51 of 
52 jaar oud.  

Kinderen van Jan en Hendrikje:  
I. Cornelia Buskop, geboren op 04-07-1788 in Oude-Tonge. Cornelia is 

overleden op 09-03-1837 in Herkingen, 48 jaar oud.  
II. Ariaantje Buscop, geboren op 20-11-1791 in Oude-Tonge. Ariaantje is 

overleden op 25-01-1851 in Oude-Tonge, 59 jaar oud. Ariaantje 
trouwde, 26 jaar oud, op 29-12-1817 in Oude-Tonge [bron: Akte 8] 
met Marinus Hartman, 42 jaar oud. Marinus is geboren op 15-01-
1775 in Oude-Tonge. Marinus is overleden op 06-10-1828 in Oude-
Tonge, 53 jaar oud.  

III. Lena Buscop, geboren op 19-01-1794 in Oude-Tonge.  
IV. Cornelis Buscop, geboren op 16-12-1795 in Oude-Tonge.  
V. Jacob Buscop, geboren op 12-10-1798 in Oude-Tonge (zie 32).  
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VI. Neeltje Buscop, geboren op 04-10-1801 in Oude-Tonge. Zij is gedoopt 
op 17-10-1801 in Oude-Tonge. Neeltje is overleden op 31-03-1872 
in Oude-Tonge, 70 jaar oud. Neeltje:  

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1830 in Oude-Tonge [bron: Akte no 7] 
met Bastiaan Kuip, 45 jaar oud. Bastiaan is geboren op 01-05-1785 
in Oude-Tonge. Bastiaan is overleden op 29-11-1840 in Oude-
Tonge, 55 jaar oud.  

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 07-12-1841 in Oude-Tonge [bron: BS Akte 17] 
met Aren Soldaat, 30 jaar oud. Aren is geboren op 06-04-1811 in 
Dirksland. Aren is overleden op 25-06-1867 in Oude-Tonge, 56 jaar 
oud.  

 

Generatie 8 (oudovergrootouders) 
 

128 Cornelis Jobszn. Biscop, geboren op 22-10-1724 in Oude-Tonge. 
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 19-04-1754 in Oude-Tonge met 

129 Adriana Teeuwis Fransman, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 21-08-
1729 in Oude-Tonge. Zij is begraven in Oude-Tonge.  

Kinderen van Cornelis en Adriana:  
I. Teeuwis Biscop, geboren op 24-01-1755 in Oude-Tonge.  
II. Job Biscop, geboren op 03-10-1756 in Oude-Tonge.  
III. Jan Corneliszn Biscop, geboren op 04-03-1759 in Oude-Tonge. Jan is 

overleden op 01-10-1761 in Oude-Tonge, 2 jaar oud. Hij is begraven 
in Oude-Tonge.  

IV. Jan Corneliszn Biscop, geboren op 02-12-1761 in Oude-Tonge (zie 64).  
V. Leendert Corneliszn Biscop, geboren op 16-06-1765 in Oude-Tonge.  
VI. Neeltje Biscop, geboren op 22-05-1766 in Oude-Tonge.  
VII. Leentje Cornelisdr. Biscop, geboren op 07-10-1770 in Oude-Tonge. 

Leentje is overleden op 31-10-1786 in Oude-Tonge, 16 jaar oud.  
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders) 
 

256 Jop Pieterszn. Bisschop, geboren in Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 17-
02-1684 in Oude-Tonge. Bij de doop van Jop was de volgende 
getuige aanwezig: Johannes Beek, Jannetje Jans. Jop is overleden op 
15-02-1768 in Oude-Tonge, 83 jaar oud. Jop trouwde, 20 jaar oud, 
op 20-07-1704 in Oude-Tonge met  
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257 Neeltge Jans Bout, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 04-07-1704 in Oude-
Tonge in ondertrouw zijn gegaan. Neeltge is geboren in 1680 in 
Oude-Tonge. Neeltge is overleden, 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven 
op 16-06-1749 in Oude-Tonge.  

Kinderen van Jop en Neeltge:  
I. Aerntge Bisschop, geboren op 30-08-1705 in Oude-Tonge . Aerntge 

trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1728 in Oude-Tonge met Lieven 
Jans de Groot.  

II. Jan Jopzn. Bisschop, geboren op 30-10-1707 in Oude-Tonge . Jan 
trouwde, 22 jaar oud, op 22-10-1730 in Oude-Tonge met Maria 
Paulus van Vreeswijk.  

III. Pieter Jopzn. Bisschop, geboren op 29-09-1709 in Oude-Tonge. Hij is 
gedoopt op 29-09-1709 in Oude-Tonge. Pieter is overleden op 31-
01-1711 in Oude-Tonge, 1 jaar oud.  

IV. Pieter Jopzn. Bisschop. Hij is gedoopt op 24-01-1712 in Oude-Tonge. 
Pieter is overleden op 11-09-1712 in Oude-Tonge, 7 maanden oud.  

V. Pieter Jopzn. Bisschop, geboren op 20-01-1715 in Oude-Tonge. Pieter:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1737 in Oude-Tonge met Ariaantje Frans 

Bree. Ariaantje is geboren in Oude-Tonge. Ariaantje is overleden 
vóór 1759.  

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 07-02-1759 in Oude-Tonge? met Maria Pleunis 
Bothof, nadat zij op 20-01-1759 in ondertrouw zijn gegaan. Maria is 
overleden op 03-03-1790 in Oude-Tonge.  

VI. Elisabeth Bisschop, geboren op 22-03-1716 in Oude-Tonge.  
VII. Willemijntje Bisschop, geboren op 23-10-1718 in Oude-Tonge.  
VIII. Pietertje Bisschop, geboren op 27-10-1720 in Oude-Tonge. Pietertje is 

overleden op 28-10-1729 in Oude-Tonge, 9 jaar oud.  
IX. Cornelis Jobszn. Biscop, geboren op 22-10-1724 in Oude-Tonge (zie 

128).  

Generatie 10 (stamouders) 
 

512 Pieter Pieterszn. Bisschop, geboren op 02-02-1659 in Oude-Tonge. Bij 
de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacomijn 
Willems Pieters Simons, Ariaan Jans, Cornelis Marinus Gastelar,. 
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 10-04-1681 in Oude-Tonge met  

513 Arentje Jobs Beeck (Verbeek), 21 jaar oud. Arentje is geboren op 01-02-
1660 in Oude-Tonge.  

Kinderen van Pieter en Arentje:  
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I. Job Bisschop, geboren in Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 29-01-1682 in 
Oude-Tonge. 

II. Betje Bisschop, geboren in Oude-Tonge. Zij is gedoopt op 04-02-1683 in 
Oude-Tonge. Bij de doop van Betje was de volgende getuige 
aanwezig: Maijtje Pieters Biskop. 

III. Jop Pieterszn. Bisschop, geboren in Oude-Tonge (zie 256).  
IV. Betje Bisschop. Zij is gedoopt op 10-02-1686 in Oude-Tonge. Bij de 

doop van Betje was de volgende getuige aanwezig: Willem Arendsz 
Ralisboer, Maijtje Pieters. 

V. Betje Bisschop. Zij is gedoopt op 01-06-1687 in Oude-Tonge. 
VI. Betje Bisschop. Zij is gedoopt op 10-10-1688 in Oude-Tonge. Bij de 

doop van Betje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Willemsz 
Bisschob, Tannetje Jobs Beeck. 

VII. Pieter Bisschop. Hij is gedoopt op 08-12-1689 in Oude-Tonge. Bij de 
doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Maatjen Pieters.. 

Generatie 11 (stamgrootouders) 
1024 Pieter Willemszn. Bisschop, geboren op 10-07-1633 in Oude-Tonge. 

Pieter trouwde (1), 20 of 21 jaar oud, in 1654 in Oude-Tonge met 
Betje Pieters. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Betje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Johannes van Isp, Leentje Jans, Willem 
Paulusz Oosterlingh en Jacob Pietersz. van Turenhout.  
Trouwde (2), 50 jaar oud, op 12-08-1683 in Sommelsdijk [bron: 
Zaaijer] met Jannetje Jans (wed. van Johannes Cornelisz Groenhout). 
Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Jannetje Jans (wed. van 
Johannes Cornelisz Groenhout) was de volgende getuige aanwezig: 
Jannetje Gerrits.  

Kinderen van Pieter en Betje:  
I. Willem Bisschop. Hij is gedoopt op 10-10-1655 in Oude-Tonge. 
II. Pieter Pieterszn. Bisschop, geboren op 02-02-1659 in Oude-Tonge (zie 

512).  
III. Catelijntje Bisschop. Zij is gedoopt op 16-10-1661 in Oude-Tonge. 
IV. Maetje Pieters Bisschop. Zij is gedoopt op 28-10-1663 in Oude-Tonge. 

Maetje trouwde, 22 jaar oud, op 20-04-1686 met Adriaan Teeuwits. 
Adriaan is geboren in ’s-Gravelant.  

V. Willem Bisschop. Hij is gedoopt op 15-08-1665 in Oude-Tonge. 
VI. Willemijntje Bisschop. Zij is gedoopt op 12-09-1671 in Oude-Tonge. Bij 

de doop van Willemijntje was de volgende getuige aanwezig: 
Cornelis Thomas, Neeltje Jobs. Willemijntje trouwde, 24 jaar oud, op 
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17-11-1695 [bron: D 8 p.20] met Hendrik Jansz van Dijcke. Hendrik 
is geboren in Zwijndrecht.  

VII. Gerrit Bisschop. Hij is gedoopt op 12-11-1674 in Oude-Tonge. Bij de 
doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Pieters, 
Jannitje Gerrits. 

VIII. Jannitje Bisschop. Zij is gedoopt op 12-09-1677 in Oude-Tonge. 
IX. Gerridt Bisskop, geboren op 06-01-1679 in Oude-Tonge.  
X. Willem Bisschop. Hij is gedoopt op 27-11-1684 in Sommelsdijk. Bij de 

doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Pauliszn 
Oosterlingh, Leentje Jans. 

XI. Johannes Bisschop. Hij is gedoopt op 12-05-1686 in Sommelsdijk. Bij de 
doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Maria 
Joosten, huisvr. van David Abraham van St.Annaland Johannes van 
Isp, Jacob Pieters van Turenhout,. 

XII. Jacob Bisschop. Hij is gedoopt op 24-08-1687 in Sommelsdijk. Bij de 
doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacomijntje 
Willems Biskop. 

XIII. Jacob Pietersz. Bisschop, geboren in Oude-Tonge. Hij is gedoopt op 
05-09-1688 in Oude-Tonge. Bij de doop van Jacob was de volgende 
getuige aanwezig: Jacomijntje Pieters Biscop. Jacob is overleden, 33 
jaar oud. Hij is begraven op 23-01-1722 in Oude-Tonge. Jacob was 
getrouwd met Josina Laurens.  

 

Generatie 12 (stamovergrootouders) 
 
2048 Willem Pieterszn. Bisschop. Hij is gedoopt op 25-03-1598 in 

Poperinge in Vlaanderen. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-
1627 in Oude-Tonge met  

2049 Basgijntje Willemsdr.. Bij het kerkelijk huwelijk van Willem en 
Basgijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jaepken Arents, 
Lauwerijs Pietersz, Pieter Willems en Sara Willems.  
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Notitie bij het huwelijk van Willem en Basgijntje: Rooms Katholiek gedoopt 
op 25 maart 1598 in de St Berthinus kerk te Poperinge. 

In 1627 Nederduits gereformeerd getrouwd in Oude-Tonge.  
Basgijntje is geboren in Oud Vossemaer.  
Kinderen van Willem en Basgijntje:  
I. Maijken Bisschop. Zij is gedoopt op 16-07-1628 in Oude-Tonge. 
II. Jacomijntje Bisschop. Zij is gedoopt op 09-06-1631 in Oude-Tonge. 

Jacomijntje is overleden op 10-07-1700 in Oude-Tonge, 69 jaar oud. 
Jacomijntje trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1652 in Oude-Tonge met 
Paulus Hendriks Oosterlingh. Hij is overleden op 28-12-1691 in 
Oude-Tonge.  

III. Pieter Willemszn. Bisschop, geboren op 10-07-1633 in Oude-Tonge (zie 
1024).  

IV. Anneken Bisschop. Zij is gedoopt op 30-09-1635 in Oude-Tonge. 
V. Willem Bisschop. Hij is gedoopt op 06-09-1637 in Oude-Tonge. Bij de 

doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Danckert 
Willems en Elsken Abrahams. 

VI. Willem Bisschop. Hij is gedoopt op 13-05-1640 in Oude-Tonge. Bij de 
doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Harmensz, 
Janneke Pieters. 

VII. Janneke Bisschop. Getuigen: Pieter Pieters Fransman, Aertge Thonis, 
Janneke Pieters. Zij is gedoopt op 09-11-1642 in Oude-Tonge. 

 

Generatie 13 (stambetovergrootouders) 
 
4096 Pieter of Petrus Bisschop, geboren in Poperinge. Pieter begon een 

relatie met Catharina NN.  
Kinderen van Pieter en Catharina NN:  
I. Petrus Bisschop. Hij is gedoopt op 13-01-1590 in Poperinge. 
II. Andreas Bisschop. Hij is gedoopt op 02-03-1593 in Poperinge. 
III. Willem Pieterszn. Bisschop, gedoopt op 25-03-1598 in Poperinge in 

Vlaanderen (zie 2048). 
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5 KWARTIERSTAAT VAN ADRIAAN DU PREE (2) 
  
 
464 Stoffel Keijzer. Hij is gedoopt op 06-03-1718 in Dirksland. Stoffel is overleden, 
78 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1796 in Dirksland. Stoffel is weduwnaar van 
Arentje Oosterling (1712-1743), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 27-05-
1742 in Dirksland. Stoffel is weduwnaar van Lena van der Silver (1723-1751), met 
wie hij trouwde (2), 26 jaar oud, op 11-10-1744 in Herkingen. Stoffel trouwde (4), 
63 jaar oud, op 12-04-1781 in Nieuwe Tonge met Teuntje Cornelisse Koole (geb. 
1720), 60 jaar oud. 
Hij trouwde (3), 33 jaar oud, op 09-05-1751 in Herkingen met de 20-jarige Prijna 
Vierviet (zie 465 hieronder). Stoffel en Prijna gingen op 11-04-1751 in Dirksland in 
ondertrouw. 
465 Prijna Vierviet. Zij is gedoopt op 30-07-1730 in Oude Tonge. 
466 Dirks Jacobs Goemaat. Hij is gedoopt op 25-09-1701 in Den Bommel. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1730 in Nieuwe Tonge met de 20-jarige 
467 Maatje van Willemstadt. Zij is gedoopt op 30-03-1710 in Ooltgensplaat. 
474 Abel de Vries. Hij is gedoopt op 22-09-1726 in Goedereede. Abel is overleden 
op 02-04-1783 in Goedereede, 56 jaar oud. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 29-12-1754 in Goedereede met de 23-jarige 
475 Klaartje van der Bok. Zij is gedoopt op 31-10-1731 in Goedereede. Klaartje is 
overleden op 30-08-1775 in Goedereede, 43 jaar oud. 
476 Huibert Kool. Huibert is overleden op 30-10-1790 in Stad aan ’t Haringvliet. 
Hij trouwde met 
477 Maria van der Sijden. Maria is overleden op 05-05-1782 in Stad aan ’t 
Haringvliet. 
478 Gerrit Rijkers (Geert) Nattekaas. Hij is gedoopt in Stad aan ’t Haringvliet. 
Geert is overleden op 27-08-1771 in Stad aan ’t Haringvliet, 1770 of 1771 jaar oud. 
Hij trouwde, 1752 of 1753 jaar oud, op 25-05-1753 in Stad aan ’t Harningvliet met 
479 Adriana den Boer. Adriana is overleden op 19-01-1781 in Stad aan ’t 
Haringvliet. 
480 Joost van Rossum. Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Heukelom. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1773 in Sommelsdijk met de 17-jarige Teuntje 
Kranenburg. Joost en Teuntje gingen op 18-02-1773 in Sommelsdijk in 
ondertrouw. 
481 Teuntje Kranenburg. Zij is gedoopt op 13-04-1755 in Middelharnis. 
482 Herman Oosterling. Hij is gedoopt op 26-03-1742 in Den Bommel. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 04-03-1770 in Stad aan ’t Haringvliet met de 25-jarige 
483 Lijsbeth Kapieteijn. Zij is gedoopt op 06-09-1744 in Stad aan ’t Haringvliet. 
484 Wouter van Gils. Wouter is overleden op 01-04-1801 in Raamsdonk. 
Hij trouwde met 
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485 Geertrui van Seters. Geertrui is overleden op 22-12-1777 in Raamsdonk. 
486 Eewouter Sprong. Eewouter is overleden op 01-10-1801 in Giessen. 
Hij trouwde met 
487 Kornelia de Leeùwerk. Kornelia is overleden op 28-03-1794 in Giessen. 
488 Jan de Graaf. Jan is overleden in Chr. in Ooltgensplaat. 
Hij trouwde op 20-05-1753 in Ooltgensplaat met 
489 Anna Hartogh. Anna is overleden op 06-07-1809 in Ooltgensplaat. 
490 Andries Jans Kreeft. Hij is gedoopt op 03-09-1741 in Ooltgensplaat. Andries is 
overleden op 21-01-1805 in Ooltgensplaat, 63 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, 
op 25-11-1764 in Ooltgensplaat met 
491 Neeltje Abrams Verhoef. Neeltje is overleden op 11-06-1793 in Ooltgensplaat. 
504 Cornelis Struijk (dezelfde als 294). Hij trouwde, 38 jaar oud, op 21-02-1745 in 
Oude Tonge met de 27-jarige 
505 Neeltje Melissant (dezelfde als 295). 
506 Jan Geersse Kleinman, hij trouwde op 04-01-1754 in Dirksland met de 23-
jarige 
507 Lena van der Groef. Zij is gedoopt op 25-02-1730 in Dirksland. 
508 Adrianus Mattheussz (Ariaan) Domine. Hij is gedoopt op 21-08-1740 in 
Middelharnis. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1763 in Middelharnis met de 22-
jarige 
509 Neeltje Corneliss Breùr. Zij is gedoopt op 25-12-1740 in Middelharnis. 
510 Teunis van Brússel. Hij is gedoopt op 26-03-1741 in Middelharnis. Teunis is 
overleden op 08-10-1813 in Middelharnis, 72 jaar oud. Teunis trouwde (2), 44 jaar 
oud, op 28-03-1785 in Middelharnis met Jannetje Kas (1755-1826), 29 jaar oud. 
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 17-05-1767 in Middelharnis met de 31-jarige 
511 Arentje Trommel. Zij is gedoopt op 22-04-1736 in Middelharnis. Arentje is 
overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 24-04-1771 in Middelharnis. 
Generatie 10 (stamouders) 
512 Claas du Prè. Hij is gedoopt op 03-09-1651 in Colijnsplaat. Claas is overleden 
op 12-10-1713 in Kortgene, 62 jaar oud. Hij trouwde, 1650 of 1651 jaar oud, in 1 v. 
Chr. met de 1639 of 1640-jarige 
513 Maatje Cornelis Hoogerheije. Zij is gedoopt op 08-07-1640 in Colijnsplaat. 
Maatje is overleden op 21-12-1711 in Kortgene, 71 jaar oud. Maatje trouwde (2), 
ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1670 met Abraham Lievensen (1 v. Chr.-1670), ten 
hoogste 1670 jaar oud. 
516 Jan van de Ree. Jan is overleden in 1 v. Chr. in Caeswael. Hij trouwde op 31-
10-1700 in Numansdorp met de 27-jarige 
517 Leentje van Vlissingen, geboren op 22-01-1673 in Numansdorp. Zij is gedoopt 
op 02-02-1673 in Numansdorp. Leentje is overleden op 15-05-1733 in 
Numansdorp, 60 jaar oud. 
528 Huig Heemelrijk van Rumpt, geboren in 1678 in Hei en Boeicop. Hij trouwde, 
21 of 22 jaar oud, in 1700 met 
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529 Jannetje Hemelrijck. 
534 Jacob van der Groef. 
540 Pieter Marienussz Visbeen, geboren in Dirksland. Hij is gedoopt op 05-07-
1682 in Dirksland. Pieter is overleden op 11-09-1753 in Dirksland, 71 jaar oud. 
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 06-05-1703 in Dirksland met de 19-jarige Neeltje 
Barendr Mosselman. Pieter en Neeltje gingen op 15-04-1703 in Dirksland in 
ondertrouw. 
541 Neeltje Barendr Mosselman. Zij is gedoopt op 22-08-1683 in Dirksland. 
Neeltje is overleden op 27-03-1747 in Dirksland, 63 jaar oud. 
542 Willem Andriesse Denkelaar. Hij trouwde met 
543 Sara Cornelisdr van der Sterg, geboren in 1 v. Chr.. 
566 Cornelis Bastiaantje de Vos, geboren in 1 v. Chr.. Hij trouwde, 1730 of 1731 
jaar oud, op 28-10-1731 in Oud Beijerland met de 25-jarige 
567 Cornelia Dirksdr Nieman(T)sverdriet. Zij is gedoopt op 27-12-1705 in Oud 
Beijerland. 
580 Cornelis den Braber, geboren in Den Bommel. Hij trouwde met 
581 Neeltje Pieter van de Hoek. Neeltje is overleden in 1 v. Chr. in Sommelsdijk. 
582 Krijn Koert, geboren op 21-07-1675 in Den Bommel. Hij is gedoopt in 
Nieuwe Tonge. Krijn is overleden, 36 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1711 in 
Ooltgensplaat. Krijn trouwde (2), 35 jaar oud, op 26-11-1710 in Den Bommel met 
Lena Braber (1675-1748), 35 jaar oud. Krijn trouwde (3), 38 jaar oud, op 15-10-
1713 in Den Bommel met Euwertje Jacobs Goemaat (geb. 1695), 18 jaar oud. 
Hij trouwde (1), 33 jaar oud, op 20-10-1708 in Den Bommel met de 18-jarige 
583 Tannetje Soijuijak. Zij is gedoopt op 20-11-1689 in Den Bommel. 
586 Leendert Dingemans Timmer, hij trouwde op 27-04-1725 in Herkingen met 
587 Cornelia Stevens van Hoek. 
588 Peter Hendricksen Struijk. Hij is gedoopt op 27-03-1670 in Kerkwijk. 
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 01-01-1703 in Delwijnen met 
589 Jennneke Corneliss de Loy, geboren in Allemkerck. 
590 Adriaan Melissant. Hij is gedoopt op 28-08-1692 in Dirksland. Hij trouwde, 24 
jaar oud, op 10-12-1716 in Dirksland met de 21-jarige 
591 Grietje Jans Gebuijs. Zij is gedoopt op 30-09-1695 in Dirksland. 
608 Berndt Hendrickse Osenburggen. Hij is gedoopt op 17-08-1662 in Rijswijk 
(Gld). Berndt is overleden op 17-10-1714 in Rijswijk (Gld), 52 jaar oud. Berndt 
trouwde (1), 1661 of 1662 jaar oud, in 1 v. Chr. in Maurik met Niesken Hermansen 
van Gameren. Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 09-07-1702 in Rijswijk (Gld) met 
609 Adriaantje Hermansen van der Kade. 
610 Cornelis Huijbrechtsen Bor, geboren in Ochten. Hij is gedoopt op 09-06-1678 
in Ochten. Hij trouwde met 
611 Neeltje Westrenen v., geboren op 07-01-1683. 
612 Jan Mostman. Hij trouwde op 01-04-1701 in Dirksland met 
613 Cornelia Jans. 
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614 Arie Qua(e)k. Arie trouwde (1) in 1 v. Chr. in Dirksland met Sara van de Velde. 
Hij trouwde (2) op 16-05-1706 in Dirksland met 
615 Maatje Jacobs van den Berg 
624 Arie Troost, geboren in 1670. Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 02-03-1690 in 
Middelharnis met  
625 Maatje Corneliss Blom.  
626 Jan Frans den Moeij. Jan is overleden op 21-08-1743 in Middelharnis. 
Hij trouwde met 
627 Geertje Claas Tanis.  
634 Pieter Laùriszn Stellenaar. Hij trouwde (2)op 26-11-1711 in Den Bommel met 
Laurijntje Lauwerenz Broùwer. Hij trouwde (1) op 30-10-1701 in Den Bommel met 
635 Jannetje Klaaszn Coert. 
704 Pieter Kievit. Hij is gedoopt op 16-12-1696 in Goedereede. Hij trouwde met 
705 NN. 
708 Jacob Klapmuts(e). Hij trouwde met 
709 NN. 
710 Teunis Kop(s). Hij trouwde met 
711 NN. 
752 Krijn Jacobs Kievit. Hij is gedoopt op 01-04-1674 in Ouddorp. Krijn is 
overleden in Sommelsdijk. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1699 in Goedereede 
met de 25-jarige 
753 Jannetje Domis Kievit, geboren op 20-03-1674 in Goedereede. Zij is gedoopt 
op 23-03-1674 in Goedereede. Jannetje is overleden in Sommelsdijk.. 
754 Mattheus Baltus Kortweg. Mattheus is overleden. 
Hij trouwde met 
755 Anna Pieters Both. Anna is overleden op 07-02-1748 in Sommelsdijk. 
756 Laurens Maas. Hij trouwde met 
757 Helena van Tilburg. 
760 Cornelis Wijnekus. Hij trouwde op 12-01-1716 in Dirksland met 
761 Sijtje Witte van de Hart. 
762 Leendert Abramsz de Ruijter. Hij trouwde op 25-02-1726 in Oolgensplaat met 
763 Grietje Jansdr van Beek. 
764 Eeuwout Borstlap. Eeuwout trouwde (1) op 28-07-1737 in Stad a Haringvliet 
met Maatje Marcelisse. Hij trouwde (2) op 16-06-1743 in Stad a Haringvliet met 
765 Lijsbet Telleger. 
766 Hendrik Willemsz Oosterling. Hij trouwde op 07-02-1746 in Sommelsdijk met 
767 Cornelia Willemsdr Frausch. 
768 Marinus Klink. Hij is gedoopt op 09-01-1684 in Sirjansland. Hij trouwde, 21 
jaar oud, op 29-04-1705 in Sirjansland met Kornelia Evertse. Marinus en Kornelia 
gingen op 10-04-1705 in Sirjansland in ondertrouw. 
769 Kornelia Evertse, geboren in Oosterland. 
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776 Marinus Dingemans Visbeen, geboren in Dirksland. Hij is gedoopt op 22-11-
1696 in Dirksland. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1719 in Dirksland met de 
1718 of 1719-jarige 
777 Ariaantje Cornelis Roon. 
778 Cornelis Jans van der Vliet, geboren op 18-11-1696 in Nieuwe-Tonge. Cornelis 
trouwde (2), 33 jaar oud, op 30-04-1730 in Nieuwe Tonge met Katelijntje Jans 
Roeije. Hij trouwde (1) met 
779 Maatje Marinus van Woúw. 
788 Cornelis Ruit. Hij trouwde met 
789 NN. 
790 Abram Klaasse Westhoeve. Hij is gedoopt op 09-01-1707 in Ouddorp. Hij 
trouwde, 28 jaar oud, op 06-03-1735 in Ouddorp met de 25-jarige 
791 Maria Leenderts Witte. Zij is gedoopt op 10-09-1709 in Ouddorp. 
792 Johannus Mus. Hij trouwde op 03-05-1705 in Ouddorp met 
793 Cornelia Shiens. 
802 Johan Aartsen  v.d. Houten. Hij trouwde op 16-12-1736 in Ouddorp met de 
22-jarige 
803 Lijsbeth Jans Witte. Zij is gedoopt op 05-08-1714 in Ouddorp. 
812 Johannes Pieters Koetse. Hij trouwde op 18-04-1729 in Ouddorp met de 19-
jarige 
813 Tijsje Rochus Verschuur. Zij is gedoopt op 23-02-1710 in Ouddorp. 
814 Jacob de Munnick. Hij is gedoopt op 15-05-1718 in Nieuwe Tonge. Hij 
trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1741 in Dirksland met 
815 Neeltje Jacobs Kats. 
824 Willem Jans Kom, geboren in 1 v. Chr.. Willem trouwde (1) met Neeltje Jasper 
Breesnee. Hij trouwde (2) op 08-08-1704 in Middelharnis met 
825 Neeltje Bouwens Goeree. 
836 Cornelis Kalle. Hij trouwde met 
837 Maria Joosten. 
844 Theunis Leendertz Robol, geboren in Nieuw Beijerland. Hij trouwde op 16-09-
1716 in Nieuw Beijerland met Marijtje Leenderts Wonder. Theunis en Marijtje 
gingen op 28-08-1716 in Nieuw Beijerland in ondertrouw. 
845 Marijtje Leenderts Wonder. Marijtje trouwde (1) vóór 1716 met Leendert 
Arend de Recht. 
848 Lodewijk Leenderts Braber. Hij trouwde op 11-09-1704 in Ooltgensplaat met 
849 Pietertje Teeuwis/Leenderts Stalpert. 
864 Jan Poortvliet. Hij is gedoopt op 19-06-1650 in Colijnsplaat. Hij trouwde met 
865 Pieternella. 
868 Cornelis van La(e). Hij trouwde met 
869 Martijntje Bartels. 
872 Cornelis van Gestel. 
880 Simon Pas. Hij trouwde op 16-11-1696 in Middelharnis met 
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881 Jaapje Arens. 
884 Hendrik Pas. Hij trouwde met 
885 Klaartje Tobries. 
896 Cornelis Jansz van Soest. Cornelis is overleden op 15-10-1755 in Goedereede. 
Cornelis trouwde (2) op 21-05-1746 in Goedereede met Cornelia Vlieland. Hij 
trouwde (1) op 08-12-1720 in Ouddorp met 
897 Maatje Harrensd. Cramer. 
898 Pieter Paulusse Breen. Hij trouwde met 
899 Teuntje Hendriks Kievit. 
900 Aren Adrianus Molenaar. Hij trouwde op 10-05-1716 in Dirksland met de 19-
jarige 
901 Cornelia Thomas van Loo. Zij is gedoopt op 17-06-1696 in Dirksland. 
902 Gerrit Hendriks Hartogt. Hij trouwde met 
903 Stoffelina Tobiasdr de Heus. 
912 Cornelis Willemse van Seters. Hij is gedoopt op 27-09-1711 in ’s-Gravenmoer. 
Hij trouwde met 
913 Adriana Vaders. Zij is gedoopt op 23-09-1708 in Raamsdonk. 
914 Reinier van Essenbùrg. Reinier trouwde (1) op 04-10-1726 in Dirksland met 
Ariaantje van der Groef. Hij trouwde (2) op 25-03-1736 in Dirksland met  
915 Anna Willemse van Gelder, geboren in Dirksland. Zij is gedoopt op 10-01-
1706 in Dirksland. 
928 Abram Jacobsz Keijzer. Hij is gedoopt op 10-04-1688 in Dirksland. 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1712 in Dirksland met de 27-jarige Neeltje 
Stoffel Reiger. Abram en Neeltje gingen op 05-03-1712 in Dirksland in 
ondertrouw. 
929 Neeltje Stoffel Reiger. Zij is gedoopt op 07-02-1685 in Dirksland. 
930 Adrianus Adrianuszn Vierviet. Hij is gedoopt op 18-01-1696 in Oude Tonge. 
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1718 in Oude Tonge met de 26-jarige Reiniera 
Trompert. Adrianus en Reiniera gingen op 29-10-1718 in Oude Tonge in 
ondertrouw. 
931 Reiniera Trompert. Zij is gedoopt op 17-02-1692 in Charlois. 
932 Jacob Willems Goemaat. Hij trouwde met 
933 Maria Leenders Meeldijk. 
934 Teunis Jans van Willemstadt. Hij trouwde op 31-12-1707 in Den Bommel? met 
935 Fransje Willems Rijswerker (de). 
948 Cornelis Abels de Vries, geboren in Goedereede. Hij trouwde op 03-05-1711 in 
Goedereede met  
949 Pieternella Meindertse Aleman. 
950 Pieter Cornelisz van der Bok. Hij trouwde op 07-03-1722 in Goedereede met 
951 Pieternella Jans Lauwe. 
956 Rijk Nattekaas. Hij is gedoopt op 20-03-1695 in Stad aan ’t Haringvliet. 
960 Jan van Rossum. Hij trouwde op 24-02-1743 in Heukelom met 
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961 Aaltje van der Maas. 
962 Maarten Kranenburg. Hij is gedoopt op 07-03-1723 in Sommelsdijk. 
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 10-06-1742 in Sommelsdijk met 
963 Lijsbeth Vijfschoft. 
964 Andries Hermans Oosterling. Hij trouwde op 12-10-1738 in Oude Tonge met 
965 Niertje Pieters Stellenaar. 
966 Arend Aarts Kapieteijn. Hij is gedoopt op 26-01-1695 in Stad aan ’t 
Haringvliet. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 11-04-1728 in Stad aan ’t Haringvliet met 
de 20-jarige 
967 Arentje Cornelisse Kalle. Zij is gedoopt op 05-09-1707 in Stad aan ’t 
Haringvliet. 
980 Jan Kreeft. Hij is gedoopt op 02-03-1710 in Dirksland. Hij trouwde, 24 jaar 
oud, op 19-09-1734 in Ooltgensplaat met 
981 Geertrui Saymans. 
 

6 CORRECTIES   
 
Correcties op Deel 1 van deze kwartierstaat. 
Betreft : publicatie Het Feyne Kwartier, dec. 2012 – p. 76 e.v. Kwartierstaat A.C. 
du Pree 
 
Correctie p. 80 –no. 16 Bastiaan du Pree, geb. 05-07-1854 : 
Foutief vlgs. mij is : overl. Den Bommel 01-02-1894 (39 jaar) ... MOET ZIJN : 
overl. Rotterdam (woont Oude-Tonge) 10-05-1925 (70 jaar) ... akte no. 5 bijgaand 
  
Aanvulling p. 80 –no. 17 Susanna Berkhof (niet Suzanne Berkhoff, zie bijgaand 
geb.akte no. 106) ... OVERL. Oude-Tonge 28-02-1938 (86 jaar, akte no. 6) 
 
Correctie p. 81 –no. 33 Johanna van Rumpt : 
Foutief is : overl. 28-03-1899 (81 jaar) ... MOET ZIJN : overl. Den Bommel 28-03-
1894 (76 jaar) ... akte no. 4 bijgaand (74? jaar) 
Opm. Haar geb.akte no. 12 in Sommelsdijk (16-02-1818) vermeld haar naam als : 
Johanna Rumph ... akte no. 12 bijgaand 
  
Correctie p. 81 – no. 35 Jannetje Huizen : 
Foutief is geb. Stad a/h Haringvliet 16-07-1827 ... MOET ZIJN : geb. 27-07-1827 
... akte no. 17 bijgaand 
Opm. Haar geb.akte vermeld haar naam als : Jannetje Huijzer 
 
Met vr. groet, 
M.L. van Splunder 
Geldrop 
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r.splunder@planet.nl 
040-2863414 
 
In de uitgave van “het feyne kwartier”, december 2012 staat een vergissing. 
Op pagina 81, nummer 33 staat dat Johanna van Rumpt is overleden op 28-
03-1899; dit is niet juist en moet zijn 28-03-1894. 
 
Nog een afwijking gevonden. 
Namelijk generatie 5, nummer 16. 
Hier staat dat Bastiaan is overleden in Den Bommel; dit is niet juist. 
Bastiaan is overleden te Rotterdam op 10-05-1925; akte 1911 en te Oude 
Tonge akte 5; waarschijnlijk in een ziekenhuis. 
 
Hans Rietveld 
e-mailadres:      rietveld01@ziggo.nl 
 

7 UIT DE ARCHIEVEN 
 
Tekst M. Mulder-Faassen 
Goeree-Overflakkee, februari 2013 
Vermeulen, meer dan anderhalve eeuw een schoolmeestersgeslacht. 
 
Inleiding 
Teus L. Korporaal schreef in 1988 het inmiddels uitverkochte boek ’t Gebeurde op 
Ammers, impressies uit de 19e eeuwse geschiedenis van Groot-Ammers. Voor zijn 
boek raadpleegde Korporaal allerlei archieven, de Schoonhovensche Courant, 
bibliotheken en organisaties, resulterend in een keur aan informatie over dit dorp in 
de Alblasserwaard.  
Bladerend in dit boek ‘van achteren naar voren’ las ik bij het hoofdstuk betreffende 
de Hervormde Gemeente (p. 220 e.v.) over Ds. Cornelis Bouthoorn (*1849-†1935) 
die, voordat hij op 29 mei 1892 bevestigd werd in Groot-Ammers, tussen 3 maart 
1889 en 22 mei 1892 Hervormd predikant te Dirksland was. Bouthoorn heeft in 
zijn ambtsperiode Groot-Ammers (1892-1897), (waar hij zich overigens beijverde 
voor de afschaffing van de kermis), ongetwijfeld de nagenoemde Hendrik Abraham 
Vermeulen meegemaakt; hij in de pastorie in de Kerkstraat en Vermeulen in het 
schoolhuis, maar ook op kerkelijk gebied en als predikant versus schoolmeester. 
Volgens het landelijk reglement der Hervormde Kerk voor predikanten, anno 1800 
viel de schoolmeester onder de bemoeiingen van de dominee, aldus: “Alle leeraars 
en Kerkeraden, die over Schoolmeesters eenig gezag hebben, zullen dezelve van tyd 
tot tyd vermaanen, en ten sterksten verpligten, om in hunnen Schoolen alle 
ondeugd en Zedenloosheid by het opkoomende geslacht tegen te gaan, en hetzelve 
de beginselen der vreeze Gods, gehoorzaamheid aan de Ouders, liefde tot den 

mailto:rietveld01@ziggo.nl
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zuiveren Godsdienst, en alles, wat het hart tot waare deugd vormen kan, met allen 
ernst en gezetheid in te scherpen.“ (zie p. 221). Zou Ds. Bouthoorn in 1896 
trouwens de begrafenis van Hendrik Abraham Vermeulen hebben geleid? In de 
periode van Ds. Bouthoorn in Dirksland kan het niet anders dan dat leden van het 
voorgeslacht van mijn ‘schoonouderkant’ uit Dirksland bij hem kerkten. Het was 
ook onder leiding van Ds. C. Bouthoorn dat 30 oktober 1891 de nieuw gebouwde 
bewaar- en basisschool met de Bijbel aan de Kapoenstraat in Dirksland werd 
geopend. Een deel van mijn ‘schoonouderkant’ heeft later deze school bezocht.  

 

 
 
Bij het hoofdstuk over het onderwijs en de schoolmeesters (p. 163 e.v.) werd mijn 
oog getrokken door het verhaal over Hendrik Abraham Vermeulen (*1827-†1896)  
geboren in Dirksland (zie afbeelding.) Zijn vader, Kornelis Vermeulen, was 
schoolmeester in Dirksland (van 1813-1857) en zijn zwager Marinus van den Berge 
was onderwijzer in Melissant (van 1844-1880). Deze heeft ongetwijfeld kinderen, 
verwant aan mijn Melissantse ‘schoonfamiliekant’, in de klas gehad of is hen 
minimaal op straat tegengekomen. Nieuwsgierig geworden of er een familierelatie 
tussen Vermeulen en die ‘schoonfamiliekanten’ bestaat, startte ik een onderzoek 
naar Vermeulen, met verrassende uitkomsten. Nee, geen familieverband, maar met 
‘Vermeulen’ en aanhang belandde ik in een nest van schoolmeesters. Met verkregen 
gegevens uit onder meer ’t Gebeurde op Ammers; van de Historische Kring 
Nieuwpoort over Hendrik Abraham Vermeulen en via allerlei archieven, kranten, 
boeken, publicaties enz. zoekend naar deze persoon met zijn gezin, zijn na- en 
voorgeslacht, belandde ik terugzoekend bij Cornelis Arijensz Vermeulen uit 
Bergschenhoek. Wat Cornelis Aijensz voor de dagelijkse kost deed is mij helaas niet 
bekend geworden, maar diens kleinzoon Cornelis (*1723 † 1800) kwam in de 
Diaconyschool in de Baan te Rotterdam te overlijden. Zou deze Cornelis al 
schoolmeester zijn geweest? Cornelis’ zoon – Evert Vermeulen- had in ieder geval 
wel iets met onderwijs. Evert (*1765-†1828) is eerst hoofd van de Diaconyschool in 
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de Frankestraat te Rotterdam, dan idem in de Baan aan de Stadsschool en ten slotte 
opziender in ’t Stadts Armenhuis. De Frankestraat is een door WOII verwoeste 
straat in Rotterdam die lag in de buurt van o.a. de Goudsesingel, Agterklooster, 
Hoogstraat, Heerenstraat en de Botersloot. Daar was destijds de overbevolkte 
binnenstad, enerzijds met brede straten, maar ook met een labyrint van stegen, 
sloppen en gangetjes. De bekrompen huisjes werden meest door arbeiders en kleine 
zelfstandigen bewoond. Het stonk er, het was rommelig en smerig en in die stegen 
kon nauwelijks zon komen; een ongezonde omgeving. 
Evert ’s enige zoon die volwassen wordt, is Kornelis Vermeulen, eerst onderwijzer 
te Rotterdam, daarna schoolmeester  in Dirksland.  
Dit (schoolmeesters-)geslacht met de achternaam Vermeulen is in rechte lijn 
uitgestorven met het overlijden in 1896 van Hendrik Abraham. Het geslacht heeft 
minstens 200 jaar ‘bestaan’. NB: de naam Vermeule(n) / Vermoole(n) / Vermolen 
kwam en komt in en rond Rotterdam en in de Alblasserwaard heel veel voor en 
velen met die achternaam lijken geen familie van elkaar te zijn. Ook de ‘ 
Vermeulen’ die in de 20e eeuw verbonden was aan de openbare school in 
Dirksland is niet verwant.  Door combineren, deduceren en terugzoeken vanaf de 
Cornelis Vermeulen die in 1723 in Rotterdam wordt gedoopt lukte het dankzij het 
bekijken van voornamen, patroniemen, doopgetuigen, religie en woonadressen enig 
voorgeslacht van Cornelis op te sporen. We komen dan terecht eind jaren 1600 in 
het door uitvening nog plassenrijke gebied met onder andere Bleiswijk, 
Moercapelle, Bergschenhoek, Hillegersberg en later de droogmaking ervan door 
poldermolens. De achternaam Vermeule/Vermoole zou kunnen duiden op het 
beroep van molenaar op een van de vele molens die de Wilde Venen / Honderd 
Morgen heeft gekend. In 1840 stonden er rond Bergschenhoek nog 15. Helaas 
vertellen archieven hierover niets. Bijkomend probleem is dat bijna het hele dorp 
Bergschenhoek op 8 mei 1659 in de as is gelegd. Naast menselijk leed zal het geen 
goed hebben gedaan aan DTB-boeken en archieven. Ook de internetsite van de 
Verdwenen Molens in bedoeld gebied biedt geen aanknopingspunten wat betreft 
‘Vermeulen’.  
De gevonden genealogische gegevens zijn met schoolgegevens en enige historische 
bijzonderheden in kaart gebracht.  
 
We beperken ons in het navolgende echter tot IV  Kornelis VERMEULEN (de 
vierde de generatie gerekend ná Cornelis Arijensz Vermeulen) en tot twee van zijn 
kinderen: dochter Anna Catharina Vermeulen uit Melissant (V-b) en Hendrik 
Abraham Vermeulen uit Groot-Ammers (V-d). Deze laatstgenoemde begon na 
geoefend te hebben bij zijn vader in Dirksland, zijn meer zelfstandige 
onderwijscarrière in Oude-Tonge.  
 
IV   
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Kornelis VERMEULEN (in de huwelijksakte Cornelis genoemd). Hij is de zoon 
van de Rotterdamse schoolmeester Evert Vermeulen en de in Delft geboren Maria 
van Herwijnen, De vader van Maria, monseigneur Eduard VAN 
HARREWIJNEN,  was in 1733 moleneigenaar en korenmolenaar op de 
Groenmolen, een stellingmolen aan de Westvest bij de Kethelpoort te Delft. De 
gevelsteen van de Groenmolen anno 1733-6-1 heeft als tekst ‘Is deese Groene 
Meulen gestigt door Eduart van Herwijne en Mephiboseth van de Woestijne 
(Mephiboseth begraven te Delft in de Oude Kerk, op 21 januari 1755, tot dan 
wonende op de Groenmolen). (zie ook ‘Verdwenen molens in Zuid-Holland’, A.J. 
Marrenga-Stapff (1979) en Molendatabase Verdwenen Molens). 
Kornelis neemt deel aan een vergelijkend examen voor het ambt van schoolmeester 
(1809), is daarna onderwijzer te Rotterdam (in zijn huwelijksakte: ‘de même Maitre 
D’Ecole [aan de Baan; net als zijn vader Evert] tot 1813. Weer een vergelijkend 
examen idem te Zwartewaal (14 april 1813). De keuze valt kennelijk op een ander, 
want hij wordt officieel aangesteld als schoolmeester te Dirksland tussen maart en 
oktober 1813, met vrije inwoning in het dorpsschoolhuis en een tractement van 
ƒ145,- jaarlijks. Daarnaast zal Kornelis wekelijks schoolgeld en kosten van de 
schoolbehoeften ontvangen. Het onderwijs zal bestaan hebben uit het aanleren van 
de beginselen van lezen, rekenen en schrijven. Ook godsdienstonderricht hoorde er 
waarschijnlijk bij (zie inleiding). Naast schoolmeester, doodgraver, klokkeluider, 
voorzanger en voorlezer in de kerk, zal Kornelis denkelijk ook ijk- en waagmeester 
en broodweger zijn geweest; dat hoorde er vroeger allemaal bij. Kornelis is 27 juni 
1844 redevoerder bij 'der maatschappij tot Nut van 't Algemeen' te Dirksland (zie 
verderop). Kornelis zal schoolmeester in Dirksland blijven tot 1 augustus 1857. In 
1852 is Johannes Isaac Arbous, de latere schoonzoon van Kornelis, ondermeester 
in Dirksland.  Nog even in zijn algemeenheid over genoemde vergelijkende 
examens: kandidaten moesten een stuk uit de Bijbel voorlezen; moesten 
psalmzingen (op hele noten) en moesten in ieder geval hun schrijfkunsten tonen 
ten overstaan van een selecte groep mannen (schout, schepenen, predikant, 
ouderlingen en diakenen.) Kornelis is geboren en gedoopt in de Frankestraat 
(Diaconyschool) te Rotterdam op 25 september 1787 (geref.). Woont later in de 
voorstad / buitenwijk van Rotterdam, genoemd Cingel  (in zijn huwelijksakte staat 
het als volgt: …demeurant au faubourg de Rotterdam, dite Cingel, section no 
58/41) (1813). Woont daarna in Dirksland, Ring 43 (1813-1839) en tot rond 1857 
Ring 49 (gemeentelijk Gasthuis). Verhuist ten slotte naar Groot-Ammers en woont 
daar tussen 1857 en 1875. Overleden te Groot-Ammers op 14 april 1875, 87 jaar en 
6 maanden oud. Kornelis is getrouwd te Rotterdam op 27 januari 1813, op 25-jarige 
leeftijd met Johanna HESSING (25 jaar oud), gedoopt te Rotterdam op 12 juni 
1787 (geref.), overleden te Dirksland op 29 april 1852, 64 jaar en 10 maanden oud, 
begraven op de uit 1796 daterende begraafplaats aan de Kapoenstraat in Dirksland, 
vlak achter de school en het schoolhuis. Zij is de dochter van Heijndrik (Hendrik) 
HESSING, gedoopt Rotterdam 21 april 1754 en † 1 september1821) en Anna 
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Catharina TI(E)DEMAN. Hendrik Hessing en zijn gezin woonde onder andere op 
de Slakaij buijte de Oosse poort [Slaakkkade buiten de Oostpoort] en op de 
Botersloot. Hij was behalve meester-bezemmaker op de Botersloot ook vanaf 1796 
tot 1821 eigenaar van de Rotterdamse kalandermolen. Deze stond na 1698 aan de 
oostzijde van de 1e Lombardstraat, in de buurt van de middeleeuwse Schotse kerk. 
De molen was de opvolger van de eerste kalandermolen die vanaf 1669 tot 1698 
stond aan de Botersloot op de hoek van de Krimpensteeg [Krimpengang], op een 
terrein dat zich uitstrekte tot aan de Lutherse kerk. De pers in de kalandermolen 
zorgde voor het afwerken, gladmaken en mangelen van laken. De pers in 
kalandermolens werd waarschijnlijk door een paard in beweging gebracht. Ook leer 
en papier werd op kalandermolens glad en glanzend gemaakt – gekalanderd - . 
Over de gang van zaken rond sollicitatie en benoeming van Kornelis Vermeulen in 
Dirksland het volgende: In  een advertentie in het Staatskundig dagblad van het 
Departement der Zuiderzee, d.d. 28 februari 1813 meldt burgemeester Ps. 
Groesbeek van Dirksland dat door vrijwillige afstand van [schoolmeester] O. 
Vervoorn, de plaats van onderwijzer in de hoogste rang vrij komt. De burgemeester 
roept sollicitanten op niet lager dan de tweede rang, die de Fransche taal volledig 
onderwijzen. Vast tractement ƒ 200,- waaronder het voorzingersambt gerekend is; 
vrije woning en verdere emolumenten. Dan, in een advertentie in hetzelfde 
dagblad, d.d. 11 maart 1813, roept de burgemeester van Dirksland, Ps. Groesbeek 
nogmaals wettige sollicitanten op voor de post van schoolonderwijzer en 
voorzanger binnen deze gemeente [Dirksland]. De sollicitanten moeten de akte van 
de tweede rang bezitten. De tractementen en emolumenten kunnen jaarlijks ruim ƒ 
1000,- opbrengen, ‘mitsgaders vrije woning’. Er zal wel een vergelijkend examen 
plaatsvinden. Tezelfdertijd staat diezelfde advertentie in de Rotterdamse Courant, 
onder verwijzing naar het dagblad der Zuiderzee. Het kan niet anders dan dat 
Kornelis van deze oproep kennis heeft genomen gesolliciteerd heeft en goed door 
het vergelijkend examen is gekomen, immers, Kornelis komt in datzelfde jaar 1813 
met zijn vrouw naar Dirksland. Tenslotte lezen we: ”Wij Maire van Dirksland in 
acht genomen hebbende dat altoos de post van Doodgraver en Klokkeluider in 
deze Gemeente begunstigd is geweest den Plaatselijken Schoolonderwijzer, zoo 
hebben Wij aangesteld, gelijk Wij aanstellen bij deezen Kornelis Vermeulen, 
Schoolonderwijzer alhier tot Doodgraver en Klokkeluider, en dat op zodanig 
tractement en baten, als bij deszelfs instructies worden bepaald, mits denzelve zijn 
posten in alles wel en getrouwelijk waarneemt en Hij voorts zich reguleere naar den 
instantie daarop gemaakt of nog te maken, doch dit alles tot wederopzeggens toe. 
In blijke der waarheid hebben Wij dezen afgegeven en met het Zegel der Maire 
bekrachtigd heden den 15e October achttien honderd Dertien.” Volgens een 
Dirkslands artikel, geschreven in het kader van Open Monumentendag 13 
september 1997, was er in 1611 sprake van een ‘dorpsschoolhuijs in de 
Somerstraete’. Op een afbeelding bij dit artikel staat de toenmalige Dirkslandse 
wethouder van cultuur Teus van Houwelingen voor dat pand: Zomerstraat 14. 
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Later verhuisde de school en het schoolhuis naar de Ring 43, eerder Kercksingel 41 
genoemd. Dit pand, aldus het artikel, zou al tussen 1610-1630 zijn gebouwd en 
daarna in gebruik zijn genomen als school en schoolhuis tot 1867 (toen werd het 
een weeshuis). Eilanden-Nieuws van 12 september 1997 schrijft ook over Open 
Monumentendag 1997 met o.a. de mededeling “dat in het voormalig Weeshuis 
Ring 43 school zal worden gehouden in historische kleding”. In: Langs het tuinpad 
van mijn vaderen, van Rien Poortvliet en verschenen in 1987, zijn op p. 170 - 172 
taferelen en tekst opgenomen over de school van meester [Hendrik] Schravelaar, 
die van  1729-1768 in Dirksland schoolmeester was aan de Ring 43. Een leuk 
tijdsbeeld. ‘Onze Kornelis ‘wordt zo’n 45 jaar na het vertrek van Schravelaar 
schoolmeester. De dorps- oftewel gemeenteschool aan de Ring 43 blijkt in 1843 te 
klein want in dat jaar wordt er een stuk aangebouwd. Dan, op 1 april 1867 vindt 
een eerste steenlegging plaats door de 4-jarige C. Zaaijer, van de nieuwe openbare 
lagere school – verderop, aan de Ring 75, achter het nieuwgebouwde schoolhuis. 
Die school werd gesloopt in 1979. Daarna verrees op dezelfde plek een volgende 
school die verlaten werd toen aan de Hondsgalgweg in Dirksland op 24 juni 2004 
de geheel nieuwe school in gebruik werd genomen. Kornelis was, als onderwijzer in 
Dirksland, een van de intekenaren van 'Beschrijving van het eiland Goedereede en 
Overflakkee' uit 1843, geschreven door Benjamin Boers (*1803 †1878). Boers was 
predikant te Middelharnis en tevens schoolopziener in het zesde district van Zuid-
Holland (Goeree-Overflakkee). Bedoeling van Boers met zijn boek was mede om 
het door de schoolmeesters als handleiding te laten dienen wanneer schoolkinderen 
over de eigen geboortegrond werd verteld. Andere intekenaren in Dirksland van 
het boek van Boers zijn o.a. apotheker J.W. Anemaet; Van Herwaarde, P. Zaaijer 
en F. de Hes (Hes was onderwijzer in Dirksland, later te Herkingen). Deze vier 
namen zien we terug als getuigen bij huwelijk en aangifte van kinderen van de 
dochter van Kornelis, te weten Anna Catharina in Melissant. Boers vertelt in het 
hoofdstuk over Dirksland – en J. van der Waal en F.O Vervoorn herhalen dat in 
1895 in hún boek - dat 8 januari 1837 een afdeling in Dirksland wordt opgericht 
'der maatschappij tot Nut van 't Algemeen', in 1839 gevolgd door een 
leesbibliotheek. In het begin waren er 8 Nuts-leden, later 22. Het Nut in Dirksland 
moet in 1844 nog hebben bestaan want op 27 juni 1844 houdt Kornelis een 
redevoering die is uitgesproken voor het Departement van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen te Dirksland. Tekst van de redevoering is terug te vinden in een 
van de zes volgeschreven schoolschriften, waarvan elk een redevoering bevat, waar 
onder die uit 1844. Deze feiten weten we dankzij gegevens bij De Historische 
Kring Nieuwpoort over het geslacht Voorspuij en tekst uit het familieblad 
Voorspuij d.d. 1968 (Hendrik Abraham, de jongste zoon van Kornelis is met een 
Voorspuij gehuwd). De gegevens zijn verwoord door dr. A.J. Zwart Voorspuij (ovl. 
1977), met de titel  ‘de oude papieren van meester Vermeulen’, aan de hand van een 
bundel oude papieren en schrijfboeken vanaf 1809 tot 1867. De redevoering uit 
1844, heeft als titel ‘Beschouwing van de noodzakelijkheid der vroegtijdige 
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inboezeming van godsdienstige grondbeginselen, en der middelen waarvoor die 
inboezeming kan bevorderd worden. Zwart Voorspuij zegt dan dat ondanks de 
wijdlopige en weinig belovende titel, ondanks het vele voor ons onverteerbare 
waarop Kornelis zijn gehoor vergast, hij [Kornelis] toch uiteindelijk als een verlicht 
man tevoorschijn komt. Kornelis schrijft ook over tal van wetenswaardigheden, 
gedichten etc. verzameld uit kranten en tijdschriften, goochelen met getallen, 
bijzondere weersomstandigheden. 
Na verder onderzoek naar de bundel oude papieren en schrijfboeken van Kornelis 
Vermeulen moet helaas worden vastgesteld dat deze gegevens  na het overlijden 
van A.J. Zwart Voorspuij waarschijnlijk verloren zijn geraakt. 
 
 De Middelburgse Courant van 5 en 7 augustus 1856 plaatst een advertentie waarin 
K. Vermeulen, openbaar onderwijzer te Dirksland, een ondermeester vraagt ‘van 
den derden Rang, voor de derde of laagste klasse zijner school. Kornelis gaat dan 
kennelijk aan stoppen denken. Hij loopt immers naar de 70 jaar toe en hij verhuist 
naar Groot-Ammers. In ieder geval komt in 1858 Pieter Louwerse, eerst als 
hulponderwijzer, vanaf 1867 als hoofdonderwijzer. 
 
Uit het huwelijk van Kornelis en Johanna Hessing zes kinderen, te weten: 
1) Evert Kornelis VERMEULEN, schoolmeester te Sleeuwijk,  geboren te 
Dirksland op 31 maart 1815, (de twee uit zijn huwelijk geboren dochters huwen elk 
met een schoolmeester.) 
2) Anna Catharina VERMEULEN (huwt met Marinus van den Berge, 
schoolmeester te Melissant), geboren te Dirksland op 1 november 1816, volgt 
onder V-b hierna. 
3) Maria VERMEULEN, geboren te Dirksland op 5 januari 1819, daar overleden 
op 25 maart 1823, 4 jaar en 2 maanden oud. 
4 )Hendrika VERMEULEN, geboren te Dirksland op 22 mei 1821, daar overleden 
op 24 juli 1822, 1 jaar en 2 maanden oud. 
5) Maria Hendrika VERMEULEN (huwt met schoolmeester Johannes Isaac 
Arbous te Geervliet), geboren te Dirksland op 25 juni 1824. 
6) Hendrik Abraham (Abraham) VERMEULEN, schoolmeester te Groot-
Ammers, geboren te Dirksland op 1 oktober 1827, volgt onder V-d. (deze wordt in 
de inleiding genoemd en volgt als V-d) 
 
V-b  
Anna Catharina VERMEULEN, geboren te Dirksland op 1 november 1816, 
wonende te Dirksland (tot na geboorte 1e kind), overleden te Melissant op 29 april 
1880 (Anna Catharina overleed de 29e april om vier uur ’s morgens, nog geen 
etmaal later dan haar man), 63 jaar en 5 maanden oud, dochter van IV. 
Zij is getrouwd te Dirksland op 21 juni 1844 (getuigen waren Johannes Wilhelmus 
Anemaet, 47 jaar, apotheker Dirksland; Reinier van Herwaarde, 42 jaar, grossier in 
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wijnen; Pieter van de Gevel, 31 jaar, winkelier in Dirksland en Frederik de Hes 
onderwijzer te Dirksland, [later te Herkingen], alle goede bekenden te Dirksland), 
op 27-jarige leeftijd met Marinus VAN DEN BERGE (28 jaar oud). Ingeschreven 
voor de Nationale Militie in het jaar 1834; ‘dat aan hem vervolgens bij loting is te 
deele gevallen nummer 5 het welke tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geen 
dienst heeft verpligt’. Zijn kenmerken zijn: ovaal aangezicht; hoog voorhoofd; 
groenige ogen; grote neus; ordinaire mond; ronde kin; blonde haren en 
wenkbrauwen; lengte 1 el 5 palm 3 duim 6 streep. Marinus wordt aspirant-
onderwijzer, daarna (hoofd-) onderwijzer te Melissant (waar zwager Hendrik 
Abraham Vermeulen in 1850 de hulponderwijzer is), ook met Bijbelonderricht in 
het lespakket (voor 1844-1880), voorlezer en voorzanger in de Grote Kerk van 
Melissant vanaf maart 1864. Voor zijn lees- en zangkunst ontvangt hij ƒ 52,- ’s jaar. 
Marinus is geboren te Bommenede en Bloois op 8 september 1815, wonende te 
Bommenede en Bloois (1815), te Melissant, Huis Numero 56 (1844), dan Huis 
Numero 22 (1845), vervolgens Huis Numero 36 (1846-1855) en Huis Numero 92 
(1860) en tenslotte Huis Numero 76 (1880), overleden te Melissant op 28 april 
1880 (Marinus overleed de 28e april 's morgens om 7 uur), 64 jaar en 7 maanden 
oud, zoon van Gilles VAN DEN BERGE (herbergier te Zonnemaire) en Johanna 
VAN NIEUWENHUIZE(N) die op 17 oktober 1832 kwam te overlijden. 
 
In de rouwadvertentie staat dat ‘ons kinderhart’ werd getroffen door dit overlijden. 
De vier zoons waren toen tussen de 20 en 33 jaar!  
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In (de gelagkamer van) de herberg van vader Gilles van den Berge vinden met 
regelmaat veilingen en verkopingen plaats. Dan een advertentie in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode van 25 september 1848: de herberg te Zonnemaire wordt te huur 
aangeboden en inlichtingen zijn te verkrijgen bij Marinus van den Berge te 
Melissant. In diezelfde krant van 22 september 1855 een bericht dat uit de hand te 
koop is de dorpsherberg te Zonnemaire. Te bevragen bij M. van den Berge, 
openbaar onderwijzer te Melissant. Kennelijk hield Gilles van den Berge er als 
uitbater in 1848 mee op (of kwam te overlijden) en behartigde zoon Marinus de 
belangen. De Zierikzeesche Nieuwsbode geeft nog meer informatie, maar dan over 
het onderwijs in Melissant. In een advertentie d.d. 15 oktober 1872 een vraag om 
een hulponderwijzer te Melissant. Jaarwedde ƒ 400,- en gelegenheid tot inwoning. 
Dan in die krant van 7 januari 1879 de vraag om een hulponderwijzeres met akte 
voor nuttige handwerken (jaarwedde ƒ 700,-) Vervolgens ná het overlijden eind 
april 1880 van Marinus en zijn vrouw een bericht d.d. 8 mei 1880, waarin om een 
hoofdonderwijzer wordt gevraagd voor de openbare school te Melissant, met akte 
voor de Fransche taal, Jaarwedde ƒ 1200,- benevens vrije woning en tuin. Er wordt 
ook vermeld dat een nieuwe school en een doelmatig ingerichte woning in 
aanbouw is (oplevering eind 1880). In oktober 1880 zoekt de school een 
hulponderwijzer of hulponderwijzeres, jaarwedde ƒ 600,--. De heer P. Hack is dan 
inmiddels hoofdonderwijzer geworden.  Deze nieuwe school met schoolhuis kwam 
te staan aan Onderlangs (nu Julianaweg genoemd), bij de Molendijk, naast de in 
december 1863 gereedgekomen kerk van de Hervormde Gemeente. Op die plek is 
anno 2012 nog steeds de openbare school te vinden, nu in een hedendaags 
schoolgebouw. Marinus van den Berge en zijn vrouw hebben de school aan 
Onderlangs niet meer meegemaakt; beiden overleden immers in april 1880. 
De school bracht in 1980 een publicatie uit in het kader van het honderdjarig [!] 
bestaan. Over M. van den Bergch [moet zijn Berge] wordt aangehaald dat deze 36 
jaar als hoofd verbonden was aan de school; een ijverig man was die altijd de 
belangen van de gemeente goed behartigde en dat hij ook klokluider was.  
Melissant is een eeuwenoud dorp, in de buurt van Dirksland, op Goeree-
Overflakkee. In de loop van de jaren 1800 wordt het dorp uitgebreid met de twee 
Heerlijkheden Roxenisse en Onwaard en het bijbehorende (polder-)gebied, met 
maar enkele boerderijen en arbeiderswoninkjes. In de tijd dat Marinus van den 
Berge op het dorp woonde met zijn gezin, werden zo'n 68 huizen en 643 inwoners 
geteld! Het was tot 1847 een nietige plaats met armoedige huisjes en een school met 
schoolhuis sinds 1829. Het merendeel der bewoners was Hervormd, dan Rooms-
katholieken; een enkele Doopsgezinde en een paar Luthersen. Voordat Marinus 
daar zijn entree deed als onderwijzer in 1844 moet hij een voorganger hebben 
gehad. De tweeklassige school was toen gevestigd in een pand op het (Dorps-
)Plein, vlak bij de Voorstraat en de Nieuweweg. (zie: Melissant in oude 
ansichten,1985, Th. de Waal, bij nr. 10). Voor de Reformatie was het een klooster 
en RK Kapel, daarna (in de loop van de 16e eeuw) 4x per jaar in gebruik door de 
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Protestanten. Eenmaal schoolgebouw geworden, bleven de Protestanten een aantal 
jaren gebruik maken van het gebouw bij gebrek aan een eigen kerk. De RK-
parochianen waren echter verdreven en moesten eerst naar Oude-Tonge voor de 
mis. Dan, vanaf 1812 tot 1832 naar de schuilkerk aan de Dubbele Ring in 
Sommelsdijk en na 1832 naar de RK kerk aan de Langeweg te Middelharnis, totdat 
er in 1900 in Melissant een nu nog bestaande Kapel werd gebouwd buiten het dorp. 
Overigens, Christelijk onderwijs kwam pas veel later in zwang. In Melissant was dit 
in 1906 met de oprichting van de Christelijke schoolvereniging. 
J.L. Struik (Melissant *1908- †Heino 2000), schreef Mijn Familie Boek en boekjes 
met artikelen over de dorpen op Goeree-Overflakkee, getiteld: Uit de Historie 
van…. . Zowel in Mijn Familie Boek als in het deel over Melissant staan 
herinneringen van de ouders van Struik aan meester Van den Berge en zijn vrouw, 
met (ook hier) een afbeelding van Marinus van den Berge en van zijn vrouw Anna 
Catharina Vermeulen.  
 

   
 
We kunnen het volgende lezen: De ouders gingen tot hun 8e jaar naar de openbare 
school, daarna werken op het land. Struik’s vader Leendert Struik was schoolgaand 
van 1862-1865, daarna avondschool en Struik’s moeder Louise Tieleman was 
schoolgaand van 1873-1876. De kinderen leerden er lezen, schrijven, rekenen, 
netheid, beleefdheid en het zingen  van (godsdienstige) liederen [vrijwel zeker zoals 
toén gebruikelijk, op hele noten, dus niét ritmisch. Thans komt deze manier van 
zingen ook nog voor]. De geest op die Ouwe school was beslist niet 
ongodsdienstig, laat staan antigodsdienstig. Zo ging meester Van den Berge tussen 
de deur van de twee lokalen staan, zei “eerbiedig kinderen” en bad dan. Het 
levenseinde van het echtpaar Van den Berge was tragisch, aldus Struik die dat 
opgetekend had uit de verhalen van zijn ouders: “Meester Van den Berge was 
voorzinger in de Grote Kerk. In de onmetelijke stem van de forse voorzinger dreef 
de gehele gemeentezang. Alléèn.. d’r klonk in de meester z’n oren, als dissonant, ’t 
tegenzingen van één kerkganger [..]. Nu was meester Van den Berge, hoe[wel] een 
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uitstekende leermeester, ook een man die niet veel kon hebben [..]. Hij wond zich 
innerlijk vreselijk op, zijn hoofd werd rood als vuur en hij ging er nu hij het zingen 
extra hard tegenaan om dat ventje te overzingen. Nog gespannen liep de meester 
met zijn vrouw naar huis. En ziedaar, nog maar net thuis, bleef hij dood. Heel 
Melissant was verslagen toen ’t van de volksmond tot volksmond ging “de meester 
heit z’n eigen doadgezonge”. Maar ‘t dorp stond helemaal van de consternatie 
overeind, toen ’s maandags daarop juffrouw van den Berge, ’n kalm mensje, ook 
plotseling dood bleef van droefheid om d’r man”. De kinderen van Anna Catharina 
en Marinus van den Berge zeggen op de leeftijd tussen 17 en 19 jaar het eiland 
Goeree-Overflakkee vaarwel: één in 1864; één in 1865; twee in mei 1872 en de 
laatste in 1879. Niets wijst op een terugkeer van de zonen naar het eiland, in 
tegendeel, ze gaan ver weg wonen. 
Het valt op (of is het toevallige samenloop?) dat na het vertrek in mei 1872 van 
kind 6) Johannes en van kind 7) Jan Willem, schoolmeester Van den Berge in 
oktober van datzelfde jaar om een hulponderwijzer vraagt. De jongste zoon 
Marinus was toen pas 12 jaar en kon kennelijk nog niet zoveel betekenen als 
hulponderwijzer. Zoiets dergelijks doet zich ook voor in 1879, het jaar van vertrek 
van deze Marinus (kind 8.) Heel wel mogelijk dat deze zoon (en eerder zijn oudere 
broers) vader op school geassisteerd heeft en zo aanvankelijk in het onderwijsvak 
gerold is. Het spaarde geld uit, want hulponderwijzers moesten uit eigen zak van de 
hoofdmeester betaald worden. Het was in die tijd niet ongebruikelijk (net als bij 
vele andere beroepen) dat een vader die – in dit geval- schoolmeester was, zijn 
zoon / zonen opleidde in dit vak; er waren immers geen erkende opleidingen. 
Geoefendheid in lezen, schrijven en rekenen was voldoende.  
Uit het huwelijk van Anna Catharina en Marinus van den Berge zijn in totaal acht 
kinderen geboren als volgt: 
 
1) Johanna Cornelia VAN DEN BERGE, geboren te Dirksland op 19 november 
1844, overleden te Melissant op 7 januari 1845, 1 maand oud. 
 
2) Cornelis Johannes VAN DEN BERGE, soldaat bij het garnizoen te Gouda, 
geboren te Melissant op 9 januari 1846 (geb. akte wordt opgemaakt in bijzijn van de 
vader; van Johannis Agathinus van Weel, [burgemeester en tevens] ambtenaar der 
Burgerlijke Stand te Melissant; van Beije Both, 45 jaar, bouwknegt te Melissant en 
van Willem Abresch, 48 jaar, smid te Melissant), wonende in Melissant. Daarna te 
Dubbeldam per 1 juni 1864 op ruim 17-jarige leeftijd en vervolgens in de kazerne 
van het garnizoen in Gouda aan de Nieuwe Markt (1866). Als soldaat ongehuwd 
overleden in de gouvernementsinfirmerie (ziekenboeg van, in dit geval de kazerne) 
aan de Spieringstraat 7 Wijk F, in de leeftijd van 20 jaar en 5 maanden, op 18 juni 
1866 om 5 uur ’s middags (ovl. akte 377). Aangifte van overlijden wordt gedaan op 
19 juni 1866 door Mathieu Joseph le Jeune, 58 jaar, portier infirmerie en Abraham 
Wout, 38 jaar, kok, beide geen bloedverwant. Cornelis Johannes’ achternaam wordt 
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bij zijn overlijden als Van den Berg (zonder e) geschreven.) In de akte wordt als 
woonadres Dubbeldam genoemd en dat is de voorlaatste verblijfplaats van Cornelis 
Johannes. 
Volgens de Goudse bevolkingsregisters uit die periode wonen het gezin le Jeune en 
de kok (die op zeker moment ook knecht is), dan in de Spieringstraat7, waar tevens 
de ziekenboeg is. In de huizen links en rechts ervan wonen in die tijd – samen met 
andere bewoners – o.a. een gepensioneerd adj. onderofficier van het garnizoen en 
twee administrateurs van de infirmerie. Nu, kijkend naar pand nr. 7, is het niet voor 
te stellen dat daar, naast bewoners ook zieken en wie nog meer, gehuisvest waren 
(zie voor de panden www.groenehartarchieven.nl  en dan bij zoeken: spieringstraat 
7, 9 en 11) 
 
3) Gilles Johannes VAN DEN BERGE, fotograaf in Deventer van 1877- na 1895, 
geboren te Melissant op 7 augustus 1847 (geb.akte wordt opgemaakt in bijzijn van 
de vader; van Johannis Agathinus van Weel, ambtenaar der Burgerlijke Stand te 
Melissant; van Dirk van Herken, 47 jaar, herbergier te Melissant en van Abraham 
Tieleman, 34 jaar, timmerman te Melissant), wonende tot 1865 in Melissant en 
daarna te Gouda (per 16 mei 1865), op enig moment in Deventer (1894) en 
uiteindelijk in Arnhem (1924), overleden te Arnhem op 30 januari 1924, 76 jaar en 
5 maanden oud. 
Hij is getrouwd te Deventer op 1 augustus 1894 (het huwelijk vindt plaats na het 
overlijden van de ouders van Gilles Johannes.) (getuigen waren vader Derk Jan van 
Brummen, 68 jaar, (vader bruid), Johan Suffridus van Brummen, 29 jaar, 
meubelmaker (broer bruid), Johannes van den Berge, 41 jaar, ambtenaar 
Rijkswaterstaat en Marinus van den Berge, 34 jaar, boekhandelaar (beide broers 
bruidegom), op 46-jarige leeftijd met Elisabeth Johanna VAN BRUMMEN (39 jaar 
oud), geboren te Arnhem op 21 augustus 1854, overleden aldaar op 3 maart 1927, 
72 jaar oud, dochter van Derk Jan VAN BRUMMEN, wielendraaijer (1854), later 
meubelmaker en Elisabeth Johanna PALIES. Er zijn geen kinderen geboren uit het 
huwelijk van Gilles Johannes en Eilsabeth Johanna van Brummen. 
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Op de hier afgebeelde ansichtkaart uit eigen ansichtkaartenalbum, gemaakt van een 
foto van de hand van Gilles Johannes, zou een deel van de oorspronkelijke haven 
van Sommelsdijk te zien zijn. De boerderij aan de overzijde wordt ´De oude Wurft´ 
genoemd. ’t Zou kunnen; Eliza Razenberg, de bekende amataurschilder, maakte 
een schilderij naar een foto van ‘De oude Wurft’ vanaf de Middelharnisse kant 
gezien. Alles op de foto / ansicht is allang totaal veranderd dus er valt niets meer 
na te gaan.  
In ‘Kent u ze nog…de Flakkeeënaars’ uit 1972, door Th. de Waal, komt dezelfde 
afbeelding voor. 
Het Stadsarchief Deventer beschikt over ettelijke foto's, gemaakt door Gilles 
Johannes van den Berge. 
Het zijn afbeeldingen / portretten van personen, zoals een gymnastiekleraar, een 
arts, een politieman. Ook het stadsleven in Deventer, woningen, watergangen en 
straten werden door Van den Berge vastgelegd. Foto's die in ‘Deventer verleden 
tijd’; ‘Geschiedenis Lutherse kerk Deventer’; ‘Hoe Deventer vroeger spoorde’ en in 
Deventer’s ‘Ach Lieve tijd’ staan, zijn ook van zijn hand. 
 
4) Johannes Cornelis VAN DEN BERGE, geboren te Melissant op 1 januari 1849, 
daar overleden op 7 maart 1849, 2 maanden oud. 
  
5) Johanna Adriana VAN DEN BERGE, geboren te Melissant op 2 oktober 1850, 
overleden aldaar op 22 november 1850, 1 maand oud. Jurrie Abresch, de dan 29-
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jarige smid in Melissant en bekende van het gezin, is erbij als vader Marinus 
aangifte doet van het overlijden van zijn dochter. 
 
6) Johannes VAN DEN BERGE, bouwkundige te Rhenen (prov. Utrecht) (1883), 
ambtenaar bij Rijkswaterstaat te den Bosch (1894) en opzichter van de Waterstaat 
Den Bosch (1895), geboren te Melissant op 17 maart 1853 (geb. akte wordt 
opgemaakt in bijzijn van de vader; van de burgemeester van Melissant Pieter 
Zaaijer; van Pieter Sillevis, 37 jaar, arbeider en van Cornelis de Bruijne, 40 jaar, 
gemeenteveldwachter, beide ook te Melissant), wonend te Rotterdam (per 18 mei 
1872 op 19-jarige leeftijd), Rhenen en Den Bosch, ongehuwd overleden te Arnhem 
op 2 augustus 1919 (zonder beroep bij overlijden), 66 jaar en 4 maanden oud. 
In ‘Melissant in oude ansichten’,1985, Th. de Waal, bij nr. 39 staat een wat oudere 
De Bruijne afgebeeld met nog twee andere bejaarde mannen. Volgens het 
onderschrift gaat het hier om drie veteranen uit Melissant die de Belgische opstand 
in 1830/1831 en gedeeltelijk 1832 hebben meegemaakt. Deze opstand leidde tot 
het ontstaan van de onafhankelijke Belgische staat. De drie oudgedienden 
ontvingen voor de deelname aan de Tiendaagse Veldtocht het kruis van verdienste. 
 
7) Jan Willem VAN DEN BERGE, banket-en broodbakker (1883), koekbakker 
(1886, 1887), geboren te Melissant op 14 juli 1855 (geb. akte wordt opgemaakt in 
bijzijn van de vader; van burgemeester Pieter Zaaijer van Melissant; van Cornelis 
Struik, 26 jaar, arbeider te Melissant en van Gerbrand Zaaijer, 52 jaar, bouwman te 
Melissant), wonende te Middelharnis (per 18 mei 1872 op 17-jarige leeftijd) en te 
Medemblik, overleden te Amsterdam op 17 september 1924, 69 jaar en 2 maanden 
oud. 
Hij is in ondertrouw gegaan te Medemblik op 31 maart 1883 en daar getrouwd op 
15 april 1883 (het huwelijk vindt plaats na het overlijden van de ouders van Jan 
Willem) (getuigen waren Johannes van den Berge, 30 jaar, bouwkundige te Rhenen, 
Marinus van den Berge, 23 jaar, onderwijzer te Rotterdam, Jan Fransen, 60 jaar, 
metselaar en Jan Geusebroek, 30 jaar, koperslager), op 27-jarige leeftijd met Helena 
FRANSEN (27 jaar oud), geboren te Medemblik op 17 maart 1856 en daar 
overleden op 22 februari 1939, 82 jaar en 11 maanden oud, dochter van Lambertus 
FRANSEN (huistimmermansknecht, later timmerman) en Johanna 
OUDHEUSDEN. 
Uit dit huwelijk een als baby overleden jongetje, geboren en overleden te 
Medemblik, Westerhaven Wijk 3, numero 39. 
 
8) Marinus VAN DEN BERGE, voor de nationale militie ingeschreven in het 
register van de gemeente Melissant van het jaar 1879, met het oog op de lichting 
van het jaar 1880 “dat hem bij loting is ten deel gevallen no. 10 en dat Marinus 
vervolgens door de Militieraad, uit hoofde van BROEDERDIENST van de dienst 
is vrijgesteld”; onderwijzer te Rotterdam (in ieder geval in 1883). Daarna 
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boekhandelaar in Arnhem (1886 tot 1923), geboren te Melissant op 21 januari 1860 
(geb. akte wordt opgemaakt in tegenwoordigheid van de vader; van burgemeester 
Leunis van Es Jz van Melissant (deze was er sinds 28 december 1856 
burgemeester); van Dirk van Herken, 60 jaar, tapper te Melissant en van Willem 
Lodder, 40 jaar, bouwman te Melissant), te Melissant, Huis Numero 92 (1860), 
wonende te Rotterdam (per 3 december 1879-± 1883), tenslotte in Arnhem en 
overleden aldaar op 15 november 1929 (zonder beroep bij overlijden), gecremeerd 
te Driehuis-Westerveld op 18 november 1929, 69 jaar en 9 maanden oud. 
In de telefoongids van 1915 staat onder Arnhem genoemd: ‘Berge M. v.d. fa H.A. 
Tjeenk Willink, boekh. Jansstraat 9, telefoon 1015’. H.A. Tjeenk Willink had in 
Arnhem o.a. een boekbinderij, boekhandel, leesbibliotheek en uitgeverij tot 1886. 
Na het overlijden van H.A. Tjeenk Willink wordt Marinus van den Berge per 1 juli 
1886 de nieuwe eigenaar van de boekhandel. 
Hij is in ondertrouw gegaan te Arnhem op 24 juli 1895 en daar getrouwd op 7 
augustus 1895 (het huwelijk vindt plaats na het overlijden van de ouders van 
Marinus.) (getuigen waren Gilles Johannes van den Berge, 48 jaar, photograaf te 
Deventer, Johannes van den Berge, 42 jaar, opzichter Waterstaat te den Bosch, Jan 
Willem van den Berge, 40 jaar, banketbakker te Medemblik en Johannes Martinus 
[onleesbaar], 33 jaar, klerk bij de posterijen te Arnhem), op 35-jarige leeftijd met 
Anna Maria Johanna BEEK (36 jaar oud), geboren te Arnhem op 30 juli 1859, 
overleden aldaar op 2 oktober 1928, gecremeerd te Driehuis-Westerveld, 69 jaar 
oud, dochter van Hendrik BEEK (koperslager) en Cornelia VAN DOOREN. Uit 
dit huwelijk van Marinus en Anna Maria Johanna Beek zijn geen kinderen geboren. 
Zou Marinus geweten hebben, toen hij in Rotterdam woonde en werkte als 
onderwijzer, dat opa Kornelis Vermeulen en verder voorgeslacht uit die stad 
kwamen en dat in ieder geval overgrootvader Evert ook al in het onderwijs 
werkzaam was?  
 
V-d  
Hendrik Abraham VERMEULEN wordt geboren te Dirksland op 1 oktober 1827, 
woont daar tot aan zijn vertrek naar Oude-Tonge (1847), vervolgens in 
Woudrichem (rond 1852/1853) en woont tenslotte per 16 januari 1854 in Groot-
Ammers, Kerkstraat O.Z. Overleden te Groot-Ammers op 25 mei 1896, 68 jaar en 
7 maanden oud, zoon van IV (dit zijn: Kornelis en Johanna Hessing). De 
Kerkstraat was anno 1873 nog een ‘bezande rijweg, lengte 390 meter, breed 6 
meters, lopend vanaf de Lekdijk in eene Zuidelijke richting tot aan de 
Gravenlandschen dijk’. Als kwekeling in Dirksland doet de dan 16-jarige Hendrik 
Abraham examen voor schoolmeester op 2 april 1845. Hij zal in Dirksland 
ongetwijfeld de kneepjes van het onderwijzersvak van zijn vader hebben geleerd. 
Per 1 november 1847 start Hendrik Abraham als ondermeester in de derde rang te 
Oude-Tonge op de uit 1842 daterende openbare school met drie lokalen aan de 
Nieuwstraat aldaar, bij schoolonderwijzer Leendert Ingenhoes. Hij woont in, met 
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nog een ondermeester (Johan August Grimm), bij deze Ingenhoes en diens jonge 
gezin aan de Nieuwstraat huis 60, tegenover de school. Er is ook een inwonende 
dienstmeid. In hetzelfde huis ‘Nieuwstraat huis 60’ woont ook op zeker moment 
tot april/mei 1853 de toen nog vrijgezelle burgemeester Simon Eland Anemaet! 
Leendert Ingenhoes(t), reeds onderwijzer in Schoonhoven, kwam na 8 mei 1845 
(huwelijk te Schoonhoven) en voor 30 juli 1846 (geboorte 1e kind in Oude-Tonge) 
naar Oude-Tonge. De school aan de Nieuwstraat was overigens de opvolger van de 
school die in een pand aan de Voorstraat was gehuisvest na 1807, naast de 
katholieke pastorie. Vóór die tijd – al voor 1647 tot 1807 - was de school met 
schoolhuis gesitueerd op de hoek Voorstraat N.W.-zijde, bij de Kerksingel (en 
kerkhof.) Volgens geschiedschrijver B. Boers in zijn boek uit 1843 was in het 
achterste lokaal van de school in de Nieuwstraat een zeer grote regenbak geplaatst, 
die 8000 emmers kon bevatten ‘eene weldaad, die vooral door bewoners van 
brakke gronden op hare waarde kan geschat worden’ (stromend water bestond toen 
immers niet.) De school was tot 1883 als zodanig in gebruik. Daarna werd het pand 
voor diverse andere doeleinden gebruikt. Later, na de watersnoodRAMP van 1953 
werd het pand gesloopt. Toen begin januari 1966 het terrein  waarop de vroegere 
de school had gestaan (en dat was naast de R.K. kerk), van bomen en struiken 
ontdaan en geëgaliseerd moest worden – om er vervolgens een mooie tuin van te 
maken met frisse heesters -  , zakte een bulldozer van negen ton van 
aannemersbedrijf S. (Stoffel) Mulder uit Sommelsdijk in de onzichtbare en 
overwoekerde regenbak en zakte steeds dieper weg in het gewelf ervan. Het liep 
gelukkig goed af voor chauffeur Vroegindeweij van de bulldozer dankzij de cabine 
die hem beschermd had, maar het duurde dagen voordat de machine uit de put 
getakeld was en de schade was enorm (zie voor het verhaal en foto het 
Notulenboek der R.K. kerk Sommelsdijk-Middelharnis periode 1956-1983 van 
pastoor W.A. de Wildt.) Het Vrije Volk van 27 januari 1966 plaatste ook een foto 
van het ongeluk en vermeldde het wegzakken van de bulldozer in het kerkgewelf 
van de R.K. kerk. Deze kerk dateert echter uit 1897 en nergens in publicaties over 
de bouw van deze kerk wordt gewag gemaakt van ondergrondse gewelven. Huidige 
betrokkenen bij deze R.K. kerk verklaren eveneens dat de kerk nooit gewelven (of 
een kerketras) heeft gehad. Wel is bij hen bekend dat de oude school, naast de kerk, 
een grote regenbak had. We moeten de plek van de regenbak nu zoeken in het 
straatje ‘van niks’ naast de kerk dat van de Nieuwstraat loopt naar de parkeerplaats 
bij o.a. de huisartsenpraktijk. Niets herinnert nu nog aan de regenbak of de mooi 
aangelegde tuin met frisse heesters. 
Hendrik Abraham is na de periode Oude-Tonge even terug in zijn geboortedorp 
Dirksland en is dan zo rond juli 1850 ondermeester in Melissant bij zijn zwager 
Marinus van den Berge, om daarna aan de slag te gaan als hulponderwijzer in 
Woudrichem (tot 16 januari 1854). In die plaats neemt hij deel aan een schriftelijk 
vergelijkend onderzoek op 9 december 1853, dit in de hoop op een aanstelling als 
schoolmeester te Groot-Ammers. Er is dan overigens een voorafgaande (!) 
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aanbeveling van de schoolopziener aan het gemeentebestuur van Groot-Ammers. 
Hendrik Abraham komt door dit examen en wordt onderwijzer in Groot-Ammers 
vanaf 23 januari 1854 t/m 31 december 1892. Zijn traktement was ƒ150, -, 
verhoogd met schoolgelden ƒ625,- (kinderen van de armen en minvermogenden 
kregen gratis onderwijs. Vermeulen ontving daarvoor, naast een toelage van de 
gemeente, ook een bepaald bedrag van het armbestuur). Is klokluider, koster en 
voorzanger in de Ned. Herv. Kerk (1854-1883) ad ƒ36, -, later ƒ42, - jaarlijks voor 
dat werk (vastgelegd in een reglement). Vermeulen wordt een gewichtig en geleerd 
man genoemd, een vraagbaak voor velen. Hij is organisator van het Regerings 
jubileum van Koning Willem III (1874) en secretaris van de feestcommissie i.v.m. 
dat jubileum. Daarnaast redevoerder voor schooljeugd, voor leden gemeenteraad 
en wellicht voor ouders der kinderen t.g.v. het feest rond het Regeringsjubileum. 
Hij viert zijn 25-jarig jubileum als schoolmeester in 1879, met een groot feest. De 
school in Groot-Ammers werd in 1829 gebouwd ter vervanging van een ander 
schoolgebouw dat in slechte staat verkeerde. Het lokaal wordt in 1845 vergroot. 
Twintig jaar later – Vermeulen was toen al meer dan 10 jaar aan de school 
verbonden - moet de schoolopziener constateren dat ‘van de 149 leerlingen er 16 
waren die geen tafel voor zich hebben’ en dat de beperkte ruimte schadelijk was 
voor de gezondheid der kinderen. Het schoollokaal wordt dan ook afgebroken en 
in 1867 kon een nieuw gebouw, bestaande uit drie ruimten, in gebruik worden 
genomen. In 1883 wordt de school verder uitgebreid en nog een keer in 1894 en 
dat is twee jaar voor het overlijden van schoolmeester Vermeulen. Na het 
overlijden van Vermeulen wordt zijn huis geveild en verkocht. Voor veel meer 
gegevens over de school, de schoolmeester en de leerlingen: zie ’t Gebeurde op 
Ammers. In 1845 verscheen van de hand van D. van Sant, kostschoolhouder te 
Gorinchem, een boekje, getiteld: Beschrijving van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, in te zien bij de Groene Hart archieven (bibliotheek). Van Sant 
noemt hierin ook Groot-Ammers, inclusief Gelkenes, 's Gravenland, Achterland en 
Peulwijk, met een gezamenlijk inwoneraantal van 951. Men was vooral werkzaam in 
de landbouw, melkerij en veehandel. Er waren 139 huizen en er was 1 korenmolen. 
"Het aantal leerlingen dat hier onderwijs geniet bedraagt 136", aldus Van Sant. 
Toen Vermeulen eind 1853, begin 1854 in Groot-Ammers begon als onderwijzer 
zal hij dus min of meer 136 leerlingen hebben gehad. In 1865 waren het er 
inmiddels 149. Onder het plaatselijk nieuws van een krant d.d. 8 februari 1882 
(streekarchief Land van Heusden en Altena) staat een bericht dat in Groot-
Ammers, op 3 februari 1882 een spreekbeurt is gehouden door o.a. de Heer 
Vermeulen, tijdens een openbare vergadering van de Vereniging "Hooger zij ons 
doel alhier". Vermeulen spreekt dan over ‘Asschepoetster’, naar een novelle van 
Brunings. Al een paar jaar eerder, 16 december 1875 was er een eerste bijeenkomst 
van die vereniging, waar H.A. Vermeulen (hoofd der school) een voordracht hield. 
In de tweede bijeenkomst, december 1880 levert hij weer een bijdrage en op 26 
februari 1885 spreekt op de algemene leesvergadering over ’t Genootschap 
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Eloquentia (welbespraaktheid). Deze rederijkerskamer bestond van 1883-1887. De 
Nieuwe Gorinchemse Courant van 27 oktober 1892 meldt dat de Gemeenteraad 
van Groot-Ammers eervol ontslag heeft verleend per 1 januari 1893 aan H.A. 
Vermeulen (op diens eigen verzoek), als hoofd van de openbare school aldaar. De 
jaarwedde van de titularis is vastgesteld op f 950, - met vrije woning. Als bewijs van 
erkentelijkheid ontvangt Vermeulen van het gemeentebestuur een ‘fraai gouden 
remontoirhorloge met inscriptie’. Tot aan zijn overlijden in 1875 woont (schoon-
)vader en weduwnaar Kornelis Vermeulen in bij het gezin van zijn jongste zoon 
Hendrik Abraham en dat doet hij vanaf augustus 1857. Tot dan was Kornelis 
schoolmeester in Dirksland. Opmerkelijk genoeg trekt hij niet naar Melissant dat 
vlakbij Dirksland ligt en waar zijn dochter met haar gezin woont. Hij gaat ook niet 
naar zijn andere zoon in Sleeuwijk of zijn andere dochter in Geervliet. Waarop zou 
Kornelis zijn keuze van wonen gebaseerd hebben? In familiepapieren [Voorspuij] 
die later bij een zekere dr. A.J. Zwart Voorspuij terecht komen en in het 
familiearchief [Voorspuij] zijn opgenomen, blijkt een bundel oude papieren en 
schrijfboeken te zitten. De aantekeningen beginnen in 1809 en lopen door tot 1867. 
Interessant genoeg, aldus Zwart Voorspuij, om ‘uit de oude papieren van meester 
Vermeulen’ een en ander mee te delen en dat gebeurt in een van de familiebladen 
Voorspuij, in te zien bij de Hist. Kring Nieuwpoort. Aangehaald worden 
examenvraagstukken over rekenen, taalkundige vraagstukken, schrijven (met de 
ganzenveer), maar ook over opvoedkundige vraagstukken, waarmee de onderwijzer 
wordt geconfronteerd. Voor enkele gegevens daaruit over Kornelis: zie bij deze 
persoon zelf, te weten IV Kornelis Vermeulen. Helaas, de oude papieren van 
meester Kornelis Vermeulen zijn waarschijnlijk na het overlijden van A.J. Zwart 
Voorspuij verloren geraakt; naspeuringen zijn tot nu toe tevergeefs. 
Hendrik Abraham en Jannigje Maria VOORSPUIJ doen op 3 augustus 1855 
aangifte van hun voorgenomen huwelijk en trouwen vervolgens te Streefkerk op 16 
augustus 1855; Hendrik Abraham is dan 27 jaar en Jannigje Maria 25 jaar. Zij is 
geboren te Streefkerk op 11 september 1829, overleden te Groot-Ammers op 8 
januari 1877 (in de ovl.akte wordt haar moeder Marrigje Heijkoop genoemd), 47 
jaar en 3 maanden oud, dochter van Hendrik VOORSPUIJ (1773-1856) en 
Marrigje Borst VAN LOMWEL (1796-1836). Er bestaan portretten van onder 
andere Hendrik Abraham en Jannigje Maria; zij in klederdracht met keuvel (bij 
Hist. Kring Nieuwpoort; het geslacht Voorspuij) Uit het huwelijk van Hendrik 
Abraham en Jannigje Maria Voorspuij zes kinderen, van wie alleen het tweede kind, 
dochter Borsje Marrigje, tot een huwelijk komt. 
 
1) Johanna Cornelia VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 12 oktober 
1856, daar overleden op 26 juli 1859, 2 jaar en 9 maanden oud, bijna een week later 
overleden dan haar kleine broertje Kornelis (ad 3). 
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2) Borsje Marrigje VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 17 oktober 1857, 
volgt onder VI-e. 
 
3) Kornelis VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 29 november 1858, 
overleden aldaar op 19 juli 1859, 7 maanden oud. 
 
4)Cornelis Johannes VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 2 juni 1860, 
ongehuwd daar overleden op 17 september 1881 om 9 uur ‘s morgens, 21 jaar en 3 
maanden oud en zonder beroep. 
 
5)Hendrik VERMEULEN, bakker en bakkersknecht in Utrecht en idem te 
Barendrecht en IJsselmonde, geboren te Groot-Ammers op 29 juni 1862, 
ongehuwd overleden te IJsselmonde (huis Wijk C, nr. 30) op 12 maart 1889 om 7 
uur ‘s morgens, 26 jaar en 8 maanden oud. 
 
 
6) Evert Kornelis VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 13 december 
1863, overleden aldaar op 19 december 1866, 3 jaar oud. 
 
VI-e Borsje Marrigje VERMEULEN, geboren te Groot-Ammers op 17 oktober 
1857, overleden te West-IJsselmonde op 27 mei 1892 (in het kraambed overleden, 
13 dagen na de geboorte van haar negende kind van wie er dan nog vijf in leven 
zijn), 34 jaar en 7 maanden oud, dochter van V-d. 
Zij is ondertrouwd te Groot-Ammers op 17 november 1881 en daar getrouwd op 1 
december 1881, op 24-jarige leeftijd met Martinus BEKKER (23 jaar oud), 
broodbakker, later ook slagter, geboren te Charlois op 16 februari 1858, wonende 
te Groot-Ammers (1881), in 's-Gravendeel (1882 tot 1888) en te West-IJsselmonde 
(na 1888), overleden te Rotterdam op 18 maart 1918, 60 jaar oud, zoon van Ludolf 
Diederik BEKKER uit Charlois (architect in 1879, timmerman in 1881) en Jacoba 
Maria BLOK. Een broer van Martinus was in 1879 klerk bij de gemeente Sliedrecht 
en later tot 1888 gemeentesecretaris aldaar. Een andere broer was werkbaas. 
(Martinus is 16 augustus 1893 voor de tweede maal gehuwd met Jaapje 
BARENDREGT, geboren Rozenburg 26 september 1857, overleden 31 mei 1936. 
Uit dit huwelijk twee kinderen.) Uit het huwelijk van Borsje Marrigje en Martinus 
Bekker negen kinderen van wie de 2e Jannigje Maria (1883), de 3e Annigje Maria 
(1884), de 6e Cornelis Johannes (1888) al snel komen te overlijden, terwijl het 5e 
kind Maria ongehuwd op 32–jarige leeftijd overlijdt in 1919 en de 8e een 
doodgeboren dochtertje is (1891). Verder in volgorde van de plaats in het gezin, de 
kinderen (die ‘op (Rotterdam)Zuid’ woonden): 
Kind 1)  Jacoba Maria BEKKER, geboren te 's-Gravendeel op 6 mei 1882, 
overleden te Rotterdam op 12 juli 1949, 67 jaar en 2 maanden oud. Zij is getrouwd 
te Rotterdam op 27 maart 1918, op 35-jarige leeftijd met Teunis VERSCHOOR, 
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los werkman, later koetsier, (35 jaar oud), geboren te Heinenoord op 11 december 
1882, overleden te Rotterdam op 5 december 1953, 70 jaar en 11 maanden oud, 
zoon van Teunis VERSCHOOR en Johanna VAN DER BIJL. Uit het huwelijk 
van Jacoba Maria en Teunis zijn in iedere geval twee zoons, geb. 1919 en 1920. Bij 
het gezin woont ook nichtje Saartje Kranendonk, dochter van zetschipper Arie en 
Jannigje Maria Bekker (ad kind 7). 
Kind 4 ) Hendrik Abraham BEKKER, spekslager, geboren te 's Gravendeel op 5 
juni 1885, overleden te Rotterdam op 7 januari 1958, 72 jaar en 7 maanden oud. Hij 
is getrouwd te Rotterdam op 8 april 1914, op 28-jarige leeftijd met Pieternella 
Jacoba DEN HERTOG, naaister (25 jaar oud), geboren te Rotterdam op 20 juli 
1888, dochter van Thomas DEN HERTOG (graanwerker) en Eva WIEZEHAAN. 
Uit het huwelijk van Hendrik Abraham en Pieternella Jacoba zijn geen kinderen 
bekend geworden. 
Kind 7)  Jannigje Maria BEKKER, geboren te IJsselmonde op 18 september 1889, 
wonende te Australië (sinds 1962). Jannigje vertrok 24-9-1962 naar Forest Hill, 
Australië. Zij is dan al sinds 1937 weduwe. Ging ze een van haar kinderen of 
kleinkinderen achterna? Zij is getrouwd te Rotterdam op 19 juli 1911, op 21-jarige 
leeftijd met Arie KRANENDONK (33 jaar oud), zetschipper bij de nu nog 
bestaande Nederlandse Rijnvaartmaatschappij in Rotterdam-Zuid, eerst op de 
‘Gelria, later op het Rijnschip ‘Mierevelt’, geboren te IJsselmonde op 7 juli 1878, 
overleden te Rotterdam op 1 januari 1937, 58 jaar en 5 maanden oud, zoon van Jan 
KRANENDONK en Saartje STIP. Uit het huwelijk van Jannigje Maria en Arie 
Kranendonk vier kinderen met verder nageslacht. Een van de dochters woonde een 
poosje bij opa Martinus Bekker en diens tweede vrouw; een andere dochter, Saartje, 
woonde dus enige tijd bij tante en oom Verschoor-Bekker. Waarom? “Door hun 
trekkend bestaan gingen leerlingen van wie de vader als binnenvaartschipper vaart, 
aanvankelijk niet naar school; tot ver in de 20e eeuw een verwaarloosde groep. De 
leerplicht voor 6- tot 12-jarigen geldt niet voor kinderen van ouders zonder vaste 
woon- of verblijfplaats” en “om enigszins aan het trekkend bestaan van 
schipperskinderen tegemoet te komen, wordt in 1894 op een Rotterdamse lagere 
school een afzonderlijke schippersklas ingericht {..}. Zodra de kinderen aan wal 
zijn, kunnen ze, op welk moment van de dag dan ook, naar school [..]..  Hoewel 
(destijds) als schipperskind dus niet leerplichtig, vonden de ouders Kranendonk 
Bekker het mogelijk belangrijk dat hun kinderen vastigheid hadden; gewoon naar 
school konden gaan en daarom aan wal bleven (zie bij raadplegingen dr. N.L. 
Dodde.) 
Kind 9) Adriana Wilhelmina BEKKER, geboren te IJsselmonde op 14 mei 1892, 
overleden te Dordrecht op 19 juli 1963, 71 jaar en 2 maanden oud. Zij is getrouwd 
te Rotterdam op 4 januari 1922, op 29-jarige leeftijd met Wouterus VAN 
GELDEREN (23 jaar oud), vleeshouwer, geboren te Rotterdam op 30 april 1898, 
zoon van Laurens VAN GELDEREN en Maria Christina Clara BEKKER  Uit het 
huwelijk een in 1931 geboren dochter bekend, die in 1962 huwt. 



 46 

 
Behalve de in de tekst opgenomen vindplaatsen van gegevens werden verder 
geraadpleegd: 
- Historische kranten zoals Gorinchemse Couranten 1871-2005; Heusden en 
Altena 1881-1950; krantenbank Zeeland 1795-1998, Deventer Courant 1894; 
Koninklijke Bibliotheek, 400 jaar kranten online, div. kranten w.o. Het Vrije Volk 
d.d. 27-1-1966. Verder een artikelenreeks over de vroegere dorpsschool in 
Dirksland in het Eilanden-Nieuws van 1 februari 1980, 13 en 24 februari en 20 
maart 1981; Welzijnsweekblad nr. 27/28 8 juli 1994 over o.a. Neerbosch en de 
herinneringspublicatie ‘Dwaasheid, die de wijsheid beschaamde’,  1863-1963, 100 
jaar Neerbosch 
- Groene Hart archieven, Gemeentearchief Rotterdam (digitale stamboom 
en div. archieven); Streekarchief Heusden en Altena;  Stadsarchief Dordrecht; 
Streekarchief Goeree-Overflakkee (div. bevolkingsregisters en BS); Streekarchief 
Voorne-Putten en Rozenburg; Archief Delft (digitale stamboom en archieven); 
Familysearch (GENVER) div. akten 
- De topografische Gids van Nederland, Frank van den Hoven, 1997 
- Droogmaking van de Wilde Veenen in Schieland, C. de Jong, 1957 
- De straatnamen van Rotterdam, verklaring van alle bestaande en van 
verdwenen straatnamen, GAD, 1992 
- De Stadsdriehoek van Rotterdam, deel I en deel 5, M.M.S. Feringa en H.A. 
Voet, 1993 
- ‘Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam’, deel II, over ‘Eerste 
kalandermolen in Rotterdam’, W.J.L. Poelmans   
- Groot Rotterdams Molenboek Deel I Centrum en Overschie, copyright 
H.A. Voet, 2012 
- tot der kinderen selffs profijt, een geschiedenis van het onderwijs te 
Rotterdam,  Dr. N.L. Dodde 1991 
- Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw, 1979 
- Oude Paden, kerkhistorisch tijdschrift, juni 2000 
- Predikanten die kwamen en gingen, Ds. A. Kastelein, 1995 
- Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, B. Boers, 1843 
- Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne wording en 
zijn voortbestaan tot op heden, J. v.d.Waal en F.O. Vervoorn, 1895 
- Notulenboek der RK Kerk te Sommelsdijk en Middelharnis, deel III 
periode 1956-1983, Pastoor W.A. de Wildt 
- Jubileumboek R.K. Parochie O.L.V. Hemelvaart, Oude-Tonge 1898-1998, 
Johan de Boet 
- Honderd jaar school met de Bijbel te Dirksland, 1991 
- 1880 honderd jaar 1980, Openbare Lagere School te Melissant 
-  Dirksland in vroeger tijden, Niek & Riet v.d. Groef-van Prooijen, 1998; 
Dirksland in oude ansichten, deel 2, D.K. Soldaat-Poortvliet, 1980; Dirksland in de 
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jaren 50, Miny Vroegindeweij, 1988; Geschiedenis van Dirksland, deel 3, 1795-
1940; ’s Heerenhoek in oude ansichten deel 2, 1993; Oude-Tonge, Grijsoort, zoals 
het was, J.L. Braber, 1985; Oude-Tonge in vroeger tijden, E. Lassing-van Gameren, 
2001, p. 83 
- Zie voor de Anemaet’s  o.a.’De Ouwe Waerelt, Historisch tijdschrift voor 
Goeree-Overflakkee’, jrg. 8, nr. 24, december 2008 en  jrg. 12 nr. 35, september 
2012. Vervolgens jrg. 11, nr. 33, december 2011 over Van Krieken, schoolmeester 
in Oude-Tonge periode 1823  tot 28 oktober 1843, met daarin tekst over Anemaet 
en de plaats van de school in Oude-Tonge tussen 1809 en 1842.  Zie verder  ‘De 
Ouwe Waerelt’, nr 3, december 2001, deel I over Samuel Pierrot, schoolmeester en 
koster in Oude-Tonge periode 1766-1798 en diens voorganger Claes de Wilde 
(schoolmeester aldaar tot 31 oktober 1765) en informatie over o.a. de gang van 
zaken rond benoeming en aanstelling in het ambt van schoolmeester en wat 
kinderen zoal op school leerden; zie voor deel 2 over Samuel Pierrot, en verdere 
achtergrondinformatie o.a. over nog eerdere schoolmeesters in Oude-Tonge, in ‘de 
Ouwe Waerelt’ , nr.4, maart 2002 
- Centraal Bureau voor Genealogie, familieadvertenties 
- Koninklijke Bibliotheek, biografische gegevens van personen uit het 
boekenvak 
- CD Ons Voorgeslacht jrg. 11 p 121-124 en CD Genealogische en 
Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland, Mr. P.C. 
Bloys van Treslong Prins & Mr. J. Belonje 
- Genealogische Vereniging ‘De Stamboom’, Sliedrecht, correspondentie 
Burgerlijke Stand Sliedrecht 1812-1882 
- Met dank aan Piet en Henny Kortleve uit Groot-Ammers voor de 
verstrekking van foto’s van het schoolhuis en de school, het woon- en werkterrein 
van schoolmeester Hendrik Abraham Vermeulen 
- Met dank aan de Historische Kring Nieuwpoort voor gegevens over 
schoolmeester Vermeulen en zijn vrouw Jannigje Maria Voorspuij, het schoolhuis, 
portretten ( zie het familieorgaan van de vereniging "het geslacht Voorspuij" ) 
- Met dank aan de Historische Vereniging Werkendam en de Werken voor 
gegevens over Vermeulen en aangetrouwden (Pols, Endhoven) 
- Met dank aan de heer K.J. Waleboer die gegevens verstrekte n.a.v. zijn 
onderzoek naar het weeshuis (1867-1907) dat voordien in gebruik was als school en 
schoolhuis te Dirksland. Zie ook zijn (uitverkochte) boek ‘Het Weeshuis te 
Dirksland 1610-2009, 400 jaar geschiedenis’, in te zien bij het Streekarchief Goeree-
Overflakkee te Middelharnis 
- Met dank aan de Historische Vereniging  ‘den Bergschen Hoeck’ voor 
verstrekking van aanvullende gegevens over Vermeulen / Vermoolen in 
Bergschenhoek c.a. 
- Tijdschriften.kb.nl; Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en 
de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere scholen in het Koninkrijk 
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der Nederlanden, voor den jare….: lijst van schoolonderwijzers die door de 
Provinciale Commissiën van onderwijs geëxamineerd zijn en de acte van toelating 
verkregen hebben 
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