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 NIEUWSBRIEF 
 VAN DE 
 STICHTING GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE  
 
januari 1996 nummer 1  
 
redaktie:  

A. van Evelingen 

Van Beethovenlaan 40 

2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
 
Bij het eerste nummer 
 
Het was de bedoeling dit tweede nummer in april te laten verschijnen maar dat is door uiteenlopende 
oorzaken niet gelukt. In dit nummer gaat de vragenrubriek van start. Een aantal lezers heeft enkele 
vragen ingezonden.  
 
Donatie 1996 
 
De meeste donateurs hebben hun donatie voor dit jaar al betaald. Voorzover U nog niet heeft betaald 
wordt U bij deze vriendelijk verzocht de donatie voor het jaar 1996 over te maken. Ook dit jaar is de 
minimumdonatie f15,--.  
Bankrekening: 3613.32.181 van de Rabobank te Stellendam t.n.v. Stichting Genealogisch Centrum 
Goeree-Overflakkee te Nieuwerkerk a/d IJssel. Het postgironummer van de bank is 22252. 
 
Nieuws van de Stichting 
 
 
Open dagen 1996 
 
In het vorige nummer is een fout ingeslopen in de opsomming van de open dagen die op de eerste 
zaterdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus worden gehouden. 
Voor de goede orde volgen hier de data met de namen van de leden van de werkgroep die dan 
aanwezig zullen zijn: 
 
 1 juni   J.H. Kalle 
 7 september  J. van Wezel 
 5 oktober  C. Esser 
 2 november  C. Verbiest 
 7 december  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
 
Deze dagen zijn alleen toegankelijk voor donateurs. Het bezoekadres is: gebouw "De Doele", St. Joris-
doelstraat 32 te Sommelsdijk.  
 
Vragenrubriek 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze Stichting. Per keer maximaal twee vragen 
insturen. Eventuele antwoorden gaarne naar de redaktie.  
Antwoorden die alleen van belang zijn voor de vragensteller worden direkt doorgezonden.  
De andere worden, eventueel verkort of samengevoegd, in de Niewsbrief gepubliceerd. Vergeet niet bij 
Uw correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. Zend U s.v.p. ook een bedankje aan 
hen die de moeite namen om een antwoord in te sturen. 
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96001. DE RUITER 
 Pieter de Ruiter en Sebilla Buijs vertrokken in 1860 op 69-jarige leeftijd van Ouddorp naar 

Noord-Amerika. Hoe was het mogelijk en waarom verlieten mensen op zo'n hoge leeftijd ons 
land om aldaar een ongewisse toekomst tegemoet te gaan ?  

 Is hierover literatuur bekend? 
 Is een van de leden van de Stichting bezig met de familie naam DE RUITER en wil deze met 

mij kontakt opnemen ? 
 J. Westhoeve Assen 
 
96002.   DE RIDDER 
 Isaak Claasz de Ridder, geboren ca. 1605 (te Leiden ?), trouwt met Sara Pauwels Piersdr, 

geboren 1605/1610 te Nieuwe Tonge.  
   Isaak is landbouwer en gezworene van de Polder Oudelandsedijk.  
  Hij overleed 16.1.1667 en zijn vrouw Sara op 8.1.1674, beiden te Sommelsdijk. 
 Uit dit huwelijk: Nicolaas Isaak, overl. Middelharnis 1670, trouwt Adriaantje Jans Groenendijk, 

geb. 1630/1637 te Dirksland. 
 Hun kinderen Jan en Arend vertrokken naar Colijnsplaat. 
 Zijn er nog meer kinderen uit dit huwelijk bekend ? 
 Wie doet onderzoek naar het geslacht De Ridder ? 
    
96003.   Wie kent notaris Johan Hanneman te 's-Gravenhage ? 
 J. de Ridder   Nieuw-Vennep 
 
 
96004.   VAN DIJKE 
     Kontakt gezocht met familieonderzoekers, die in het bezit zijn 
 van gegevens of onderzoek doen naar het geslacht van D(e)ij(c)k(e), voorkomende op de Zuid-

Hollandse eilanden, met name Goeree-Overflakkee. 
   Vragensteller is bereid als tegenprestatie familieonderzoek te doen in zijn regio. 
  H.A. van Dijke Amstelveen   
 
  COLOPHON  

Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 

Voorzitter: C.J. Hameeteman, Middelharnis 

Secretaris: C. Westdorp-Priem, Dirksland 

Penningmeester: W.G. Visser, Nieuwerkerk a/d IJssel 
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Leden: J.H. Kalle, Herkingen 

 P. Heerschap, Ouddorp, tevens voorzitter "De Motte" 

 J. Rooij, Middelharnis 

 J. van Wezel, Stellendam 
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 NIEUWSBRIEF 
 VAN DE 
 STICHTING GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE  
 
mei 1996 nummer 2  
redaktie:  

A. van Evelingen 

Van Beethovenlaan 40 

2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel 

tel. 0180-313894 

 
Van het bestuur 
 
De tweede nieuwsbrief ligt voor U. Namens het bestuur van de Stichting Genealogisch Centrum 
Goeree-Overflakkee wil ik graag de redactie complimenteren met dit feit. Het is een eerste aanzet en er 
zullen ongetwijfeld nog vele wijzigingen volgen, maar het begin is er en een lang gekoesterde wens 
heeft vorm gekregen. Nu moet de huisvesting nog volgen. Een ruimte waar we onze gegevens beter en 
veiliger kunnen opslaan zou wenselijk zijn. 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het feit dat we nog weinig bekendheid in het land hebben. Dat 
heeft overigens ook te maken met het huisvestingsprobleem.  
Verder is er een informatiefolder ontworpen. Als U daarvan enkele exemplaren wilt hebben om op die 
manier onze stichting te promoten, kunt U die bij de secretaris aanvragen. Misschien weet U ook wel 
belangrijke instanties waar U er enkele kunt neerleggen. Ondertussen zijn er verschillende aanvragen 
voor een cursusavond binnengekomen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal daar aandacht 
aan geschonken worden en misschien is er komende winterperiode een mogelijkheid voor. Tot ziens op 
de open dagen. (C.J. Hameeteman) 
 
Donatie 1996 
 
De meeste donateurs hebben hun donatie voor dit jaar al betaald. Voorzover U nog niet heeft betaald 
wordt U bij deze vriendelijk verzocht de donatie voor het jaar 1996 over te maken. Ook dit jaar is de 
minimumdonatie f15,--. Bankrekening: 3613.32.181 van de Rabobank te Stellendam t.n.v. Stichting 
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee te Nieuwerkerk a/d IJssel. Het postgironummer van de 
bank is 22252. 
 
Open dagen 1996 
 
In het vorige nummer is een fout ingeslopen in de opsomming van de open dagen die op de eerste 
zaterdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus worden gehouden. 
Voor de goede orde volgen hier de data met de namen van de leden van de werkgroep die dan 
aanwezig zullen zijn: 
 1 juni   J.H. Kalle 
 7 september  J. van Wezel 
 5 oktober  C. Esser 
 2 november  C. Verbiest 
 7 december  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
Deze dagen zijn alleen toegankelijk voor donateurs. Het bezoekadres is: gebouw "De Doele", St. Joris-
doelstraat 32 te Sommelsdijk.  
 
Vragenrubriek 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze Stichting. Per keer maximaal twee vragen 
insturen. Eventuele antwoorden gaarne naar de redaktie.  
Antwoorden die alleen van belang zijn voor de vragensteller worden direkt doorgezonden.  
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De andere worden, eventueel verkort of samengevoegd, in de Nieuwsbrief gepubliceerd. Vergeet niet bij 
Uw correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. Zend U s.v.p. ook een bedankje aan 
hen die de moeite namen om een antwoord in te sturen. 
 
96001. DE RUITER 
 Pieter de Ruiter en Sebilla Buijs vertrokken in 1860 op 69-jarige leeftijd van Ouddorp naar 
Noord-Amerika. Hoe was het mogelijk en waarom verlieten mensen op zo'n hoge leeftijd ons land om 
aldaar een ongewisse toekomst tegemoet te gaan ?  
Is hierover literatuur bekend? Is een van de leden van de Stichting bezig met de familie naam DE 
RUITER en wil deze met mij kontakt opnemen ? 
 J. Westhoeve, Assen 
 
96002. DE RIDDER 
 Isaak Claasz de Ridder, geboren ca. 1605 (te Leiden ?), trouwt met Sara Pauwels Piersdr, 
geboren 1605/1610 te Nieuwe Tonge. Isaak is landbouwer en gezworene van de Polder 
Oudelandsedijk. Hij overleed 16.1.1667 en zijn vrouw Sara op 8.1.1674, beiden te Sommelsdijk. 
Uit dit huwelijk: Nicolaas Isaak, overl. Middelharnis 1670, trouwt Adriaantje Jans Groenendijk, geb. 
1630/1637 te Dirksland. 
Hun kinderen Jan en Arend vertrokken naar Colijnsplaat. Zijn er nog meer kinderen uit dit huwelijk 
bekend? Wie doet onderzoek naar het geslacht De Ridder? 
 J. de Ridder, Nieuw-Vennep 
 
96003. Wie kent notaris Johan Hanneman te 's-Gravenhage ? 
 J. de Ridder, Nieuw-Vennep 
 
96004. VAN DIJKE 
 Kontakt gezocht met familieonderzoekers, die in het bezit zijn van gegevens of onderzoek 
doen naar het geslacht van D(e)ij(c)k(e), voorkomende op de Zuid-Hollandse eilanden, met name 
Goeree-Overflakkee. Vragensteller is bereid als tegenprestatie familieonderzoek te doen in zijn regio.  
 H.A. van Dijke, Amstelveen 
 
96005. DE BOOY/DE BOY/BOIS 
 De volgende gegevens komen uit mijn kwartierstaat: 
39. Alida de Booy (de Boy, Bois), geb. Melissant, ged. Oude-Tonge 16.9.1787 (rk), overl. Delft 

16.6.1876, trouwt Sommelsdijk 19.10.1816 Jean Leautaud, geb. Fours-StLaurent (Fr.) 
2.7.1789, koopman, overl. Delft 30.1.1858. 

78. Gerardus de Booy, geb. Melissant, ged. Oude-Tonge 31.8.1749 (rk), tr. Oude-Tonge 
24.6.1783 (rk) 

79. Martina Luffelaar (Leffelaar/Lefler/Lifler), overl.Melissant. 
 Kinderen:  
 1.  Francisca, ged. Oude-Tonge 23.12.1784 (rk), tr. Pieter Greuters. 
 2.  Alida (= 39). 
 3.  Johannes, geb. Melissant 23.4.1794, ged. Oude-Tonge 27.4.1794 (rk), overl. 15.1.1835, tr. 

Magdalena Kaasberg. 
156. Adolfus de Booy, overl. Sommelsdijk, begr. Oude-Tonge 26.9.1783, tr. 
157. Alegondis Houtman 
 Kinderen: 
 1.  Gerardus (= 78). 
 2.  Joanna, ged. Oude-Tonge 4.2.1753, tr. Matthijs Hofkes. 
 3.  Maghtildis, ged. Oude-Tonge 4.2.1753, tweelingzus van Joanna. 
 Wie kan mij aanvullende gegevens verstrekken ? 
 L.J.Heinsbroek, Schiedam 
  COLOPHON  

Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 

Voorzitter: C.J. Hameeteman, Middelharnis 

Secretaris: C. Westdorp-Priem, Dirksland 

Penningmeester: W.G. Visser, Nieuwerkerk a/d IJssel 
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Leden: J.H. Kalle, Herkingen 

 P. Heerschap, Ouddorp, tevens voorz. "De Motte" 

 J. Rooij, Middelharnis, J. van Wezel, Stellendam 
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 NIEUWSBRIEF 
 VAN DE 
 STICHTING GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE  
 
augustus 1996 1e jaargang, nr 3  
 
redactie: 

A. van Evelingen 

Van Beethovenlaan 40 

2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel 

tel. (0180)313894 

fax: (0180)316851 

 
Van het bestuur 
 
Ditmaal heeft het bestuur geweldig nieuws voor u. Al geruime tijd zijn we op zoek naar een ander 
onderkomen. Dat heeft verschillende oorzaken. De ruimte waar we momenteel gebruik van maken is de 
werk-, vergader- en opslagruimte van "de Motte". Enkele jaren hebben we dankbaar gebruik van hun 
gastvrijheid kunnen maken. Onze verzamelingen breiden zich ondertussen uit en veel ruimte om die op 
te slaan is er eigenlijk niet meer. De ontvangstruimte biedt ons te weinig mogelijkheden om meer 
mensen te ontvangen en dat is ook de reden dat we tot nu landelijk nog niet zoveel bekendheid hebben 
gegeven aan de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Voor oudere en/of gebrekkige 
mensen is de zaal ook moeilijk bereikbaar vanwege het trappen klimmen. Al met al reden om iets 
anders te zoeken maar waar vind je dat. Door de contacten van onze secretaris Cathy Westdorp en ons 
bestuurslid Jan van Wezel kwamen we in contact met de Rabobank Westflakkee. Naast de vestiging 
van de bank in Dirksland heeft de Rabobank Westflakkee een pandje dat tot nu toe door de bank werd 
gebruikt als opslagruimte. Na enkele besprekingen heeft dat geleid tot het aanbod om dit pand te 
kunnen gebruiken. Natuurlijk moet er nog het een en ander aan opgeknapt worden en daar zijn we dan 
ook druk mee bezig. U snapt dat we in de wolken zijn vanwege deze culturele injectie door de 
Rabobank. Het pand is ca. 12 m. lang en het heeft ook een bovenverdieping terwijl er bovendien nog 
een tuin bij hoort van ca. 10 m. We zijn er al druk in bezig maar het wordt wel najaar voor de verhuizing 
kan plaatsvinden. Ondertussen houden we u wel op de hoogte. 
 
Dan nog een vraag. Als er donateurs zijn die willen meehelpen met schilderen, behangen, 
tuinwerkzaamheden of hulp in algemene zin willen bieden dan zou u ons een groot plezier doen. Wilt u 
in dat geval dit via de volgende telefoonnummers doorgeven:  
(0187)601904 of (0187)482967. (Cornelis J. Hameeteman) 
 
Nog meer goed nieuws 
 
Er is nog meer goed nieuws: iemand die onbekend wenst te blijven heeft de Stichting bedacht met een 
royale gift van fl. 1000,--. Het bestuur wil vanaf deze plaats deze goede gever hiervoor hartelijk 
bedanken. Juist met het oog op inrichting van ons nieuwe onderkomen is dit bedrag natuurlijk bijzonder 
welkom! 
 
Donatie 1996: herhaalde oproep 
 
Een aantal donateurs heeft de donatie voor dit jaar nog niet overgemaakt. Voorzover U nog niet heeft 
betaald wordt U bij deze vriendelijk verzocht de donatie voor het jaar 1996 over te maken. Ook dit jaar is 
de minimumdonatie f15,--. Bankrekening: 3613.32.181 bij de Rabobank te Stellendam t.n.v. Stichting 
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee te Nieuwerkerk a/d IJssel. Het postgironummer van de 
bank is 22252. Mocht U geen donateur meer willen zijn dan willen wij U verzoeken ook dit aan ons te 
laten weten! 
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De stichting en Internet 
 
De redactie van deze nieuwsbrief en de penningmeester zijn ook bereikbaar via Internet. Voor de 
liefhebbers volgen hier de e-mail-adressen: 
redactie:  abraham@box.nl 
penningmeester: W.G.Visser@inter.nl.net 
Voor de volledigheid geven wij ook het fax-nummer van de redactie: (0180)316851. 
 
Open dagen 1996 
 
In het vorige nummer is een fout ingeslopen in de opsomming van de open dagen die op de eerste 
zaterdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus worden gehouden. 
Voor de goede orde volgen hier de data met de namen van de leden van de werkgroep die dan 
aanwezig zullen zijn: 
 7 september  J. van Wezel 
 5 oktober  C. Esser 
 2 november  C. Verbiest 
 7 december  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
Deze dagen zijn alleen toegankelijk voor donateurs. Het bezoekadres is (nog): gebouw "De Doele", St. 
Jorisdoelstraat 32 te Sommelsdijk.  
 
Vragenrubriek 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze Stichting. Per keer maximaal twee vragen 
insturen. Eventuele antwoorden gaarne naar de redactie. 
Antwoorden die alleen van belang zijn voor de vragensteller worden direct doorgezonden. 
De andere worden, eventueel verkort of samengevoegd, in de Nieuwsbrief gepubliceerd. 
Vergeet niet bij Uw correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. 
Zend U s.v.p. ook een bedankje aan hen die de moeite namen om een antwoord in te sturen. 
 
ANTWOORD OP VRAAG 96.001 DE RUITER 
 
Eilanders naar Amerika 
 
In Nieuwsbrief 2 van mei 1996 stelde de heer Westhoeve een vraag over het echtpaar De Ruiter-Buijs 
uit Ouddorp, dat in 1860 op 69-jarige leeftijd naar Amerika vertrok. Ik vond deze vraag een prima 
aanleiding om een artikel te wijden aan de emigratie van mensen van Goeree-Overflakkee naar de 
Verenigde Staten van Amerika. Dit artikel behandelt zowel de emigratie in algemene zin als de 
specifieke vraag over het genoemde echtpaar. 
Wie vandaag de dag een Amerikaans telefoonboek openslaat zal zich verbazen over het grote aantal 
namen met een onmiskenbaar Nederlandse herkomst. Het is een gevolg van de emigratie naar de 
Nieuwe Wereld, die vooral in de tweede helft van de 19e eeuw een grote vlucht nam. De reden voor die 
emigratie was in veel gevallen de hoop op een beter bestaan aan de andere kant van de Atlantische 
Oceaan. Helaas werd deze hoop slechts voor weinig landverhuizers werkelijkheid. 
Voor mensen die onderzoek doen naar families op Goeree-Overflakkee is de confrontatie met de grote 
emigratiestroom haast onvermijdelijk. Nergens in Nederland was het aantal emigranten (relatief gezien) 
zo groot als op Goeree en in enkele regio's in Zeeland. Maar ook Flakkee liet zich niet onbetuigd. De 
eerste aanwijzing is veelal een vermelding in het bevolkingsregister: vertrokken naar Noord-Amerika. 
Bij het vinden van zo'n algemene kreet dringen zich vaak vele vragen op. Waarom ging men weg en 
naar welke plaats precies? Noord-Amerika is immers zo groot. En wat is er van ze geworden? Leven er 
nog nakomelingen met diezelfde familienaam? Als je je in deze vragen verdiept blijkt dat er heel wat 
mogelijkheden zijn om tot de gewenste antwoorden te komen, wat echter niet wil zeggen dat alle vragen 
worden beantwoord. Aan de hand van het echtpaar De Ruiter-Buijs volgen we verschillende 
mogelijkheden voor het onderzoek naar emigranten. 
Het bevolkingsregister van Ouddorp over de jaren 1850-1860 vermeldt dat de arbeider Pieter de Ruiter 
en zijn vrouw Sibilla Buijs op 10 oktober 1860 naar Noord-Amerika vertrokken. Een niet geringe 
onderneming voor dit echtpaar, waarvan zowel de man als de vrouw reeds 69 jaar oud is. 
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De eerst aangewezen bron voor verder onderzoek vormen de Staten van Landverhuizers. Deze werden 
door alle gemeenten bijgehouden over de periode 1848-1877. Sommige gemeenten begonnen er zelfs 
al mee in 1835. De originelen zijn meestal te vinden in de provinciale Rijksarchieven, maar er is ook een 
bewerking door de Amerikaanse professor R.P. Swierenga. Zijn werk (een soort computer-uitdraai) 
getiteld "Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America, and Southeast Asia, 1835-
1880. An alphabetical listing by household heads and independent persons." is in veel archieven en bij 
het Centraal Bureau voor Genealogie aanwezig. Over Pieter de Ruiter lezen we dat hij tot de klasse der 
mingegoeden behoorde en dat hij samen met zijn vrouw op weg ging naar New York. Verbetering van 
bestaan was de reden van hun vertrek. Het lijkt wezenlijk nieuwe informatie, maar toch valt het tegen als 
we er kritisch naar kijken. New York was veruit de grootste aankomsthaven van Noord-Amerika en werd 
ook vaak als bestemming opgegeven door mensen die hun einddoel nog niet precies kenden. Deze 
vermelding wil dus zeker niet zeggen dat Pieter en Sibilla zich in New York vestigden. Verder lijkt het 
niet waarschijnlijk dat mensen op hun leeftijd nog omwille van bestaansverbetering aan zo'n avontuur 
beginnen. We moeten dan echter bedenken dat wanneer de precieze reden niet bekend was bij de 
gemeentelijke ambtenaren, zij meestal standaard 'verbetering van bestaan' invulden. 
In de Staten van Landverhuizers valt het op dat er door de jaren heen meerdere De Ruiters van 
Ouddorp naar Amerika gaan. Enig onderzoek in de bevolkingsregisters en de burgerlijke stand leert dat 
in ieder geval vier van de zes kinderen van Pieter en Sibilla hun ouders voorgingen. Jannetje (geb. 
15.3.1824) vertrok kort na haar huwelijk op 1.9.1854 met Cornelis van der Sluis, en ook Lambertus 
(geb. 7.5.1829), Pieter (geb. 25.1.1836) en Hester (geb. 7.12.1826) staan genoteerd bij de Ouddorpse 
landverhuizers in het jaar 1854. Alleen van Elizabeth (geb. 8.4.1831) en Grietje (geb. 12.9.1833) zijn 
geen emigratiegegevens gevonden. Uitgaand van deze gegevens lijkt het meer aannemelijk dat Pieter 
en Sibilla de oversteek maakten voor hereniging met vier van hun kinderen. 
De volgende interessante bron zijn de passagierslijsten. Vanaf 1820 moest elke kapitein die in de 
Verenigde Staten aanlegde een passagierslijst overleggen. Onder leiding van de eerder genoemde 
professor Swierenga zijn uit talloze passagierslijsten over de jaren 1820-1880 alle gegevens over 
Nederlanders verzameld en bewerkt. Ze zijn te vinden in het boek "U.S. Ship Lists 1820-1880.". Helaas 
vinden we niet alle emigranten hierin terug. Niet alle lijsten zijn bewaard gebleven of waren reeds 
bekend bij het verschijnen van Swierenga's boek. Naar schatting bevat het boek zo'n 60% van alle 
Nederlandse emigranten uit die periode. Daarnaast moeten we beseffen dat de gegevens zijn 
vastgelegd door het varend personeel op basis van mondelinge opgaven door de passagiers. Voeg 
daarbij een meestal buitenlandse bemanning van de schepen en de kans op verbasteringen en 
onjuistheden is groot. Als je echter de persoon vindt naar wie je op zoek bent dan levert dat vaak wel 
veel leuke gegevens op. 
Van het gezin De Ruiter-Buijs vinden we drie leden terug in de passagierslijsten: Pieter, Hester en 
Lambertus (vermeld als Bart). Na vertaling van de door Swierenga gebruikte coderingen komen we te 
weten dat zij samen inscheepten te Rotterdam op 7.1.1854 en aan boord van de Isabell of Philadelphia 
op weg gingen naar de haven van New York. Helaas maakt ook de passagierslijst niet duidelijk wat hun 
uiteindelijke reisdoel was en anders dan bij veel andere schepen is ook niet opgegeven van welke 
accommodatie-klasse zij aan boord gebruik maakten. 
De vraag blijft dus nog steeds waar de De Ruiters zich nou vestigden. Van de bronnen die betrekking 
hebben op de reis is er geen één die daarover uitsluitsel geeft. Het komt daarom nu aan op wat kennis 
van de emigratiestroom en een beetje geluk. Wie zich namelijk in de emigratie van de Nederlanders 
verdiept zal merken dat zij veelal bij elkaar bleven. Sterker nog; mensen die uit dezelfde regio afkomstig 
waren vestigden zich in Amerika vaak ook weer in elkaars nabijheid. De twee voornaamste 
vestigingsplaatsen voor mensen van Goeree-Overflakkee waren Grand Rapids in de staat Michigan en 
Paterson in New Jersey. Om een indruk te geven: in 1900 woonden er in Grand Rapids 11.137 in 
Nederland geboren personen, goed voor 13% van de totale bevolking. 
Met deze kennis kunnen we een blik werpen op de volgende bron, de census, een soort volkstelling die 
elke tien jaar werd gehouden. De census heeft veel weg van onze bevolkingsregisters, maar is meestal 
onvolledig en van een mindere kwaliteit. Taalproblemen zijn daar debet aan. Opnieuw is er een 
belangrijke uitgave van Swierenga en de zijnen, die ons het leven veel makkelijker maakt. De 
boekenserie "Dutch Households in U.S. Population Censuses." bevat alle Nederlandse gezinnen 
(gesorteerd op de naam van het gezinshoofd) die voorkomen in de census van de jaren 1850, 1860 en 
1870 voor een groot aantal, voor Nederlanders belangrijke vestigingsplaatsen. Bij het zoeken in deze 
bronnen moeten we bedacht zijn op Amerikaanse 'vertalingen' van Nederlandse voor- en achternamen. 
Sommige 'vertalingen' liggen heel voor de hand; voor andere is wat meer fantasie nodig. 
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In de census zijn meerdere gezinnen De Ruiter te vinden, maar er is er slechts één waarvan we vrij 
eenvoudig kunnen vaststellen dat het om 'onze' Ouddorpse familie gaat. De in 1870 volgens 
mondelinge opgave 35 jaar oude Peter De Ruiter is ongetwijfeld identiek met de in 1836 te Ouddorp 
geboren Pieter. Volgens de census is hij in 1854 in Amerika aangekomen, is hij arbeider van beroep en 
woont hij in huis nummer 434 van het plaatsje Lodi, een dorpje onder de rook van Paterson in het 
district Bergen van de staat New Jersey. Hij wordt geclassificeerd als bezitloos en heeft stemrecht. 
Verder zien we dat hij is getrouwd met ene Hannah, een 28-jarige in Ierland geboren vrouw die geen 
baan heeft maar 'gewoon' als huisvrouw werkt. Het jonge paar heeft drie kinderen: John van acht, die 
dan al naar school gaat, Peter van vier en de één jaar oude Isabel. Ik houd Isabel voor een vernoeming 
naar grootmoeder Sibilla Buijs, terwijl Peter junior wel naar zijn opa, Pieter de Ruiter, zal zijn vernoemd. 
Meer is er, althans in de in Nederland beschikbare bronnen, niet te vinden over het wel en wee van de 
De Ruiters die uit Ouddorp naar Amerika gingen. We kunnen hooguit nog kijken of er tegenwoordig nog 
De Ruiters in en rond Paterson wonen. Dat doen we via het Amerikaanse telefoonboek dat op Compact 
Disc aanwezig is bij het C.B.G. en enkele grote bibliotheken. Een andere mogelijkheid is het 
telefoonboek dat via het wereldwijde netwerk Internet bereikbaar is. Hoe dan ook, in beide gevallen 
biedt de computer een snelle toegang tot de gezochte gegevens. In luttele seconden vinden we dat er in 
de staat New Jersey nog 10 adressen op naam van Deruiter staan (onder wie Brian, Don, Glenn, Martin 
en Peter), waarvan 3 in Paterson. En elders in Amerika zijn er nog veel meer .... 
 
Nog even wat zaken op een rijtje voor het onderzoek naar Amerika-gangers 
 
De belangrijkste in Nederland beschikbare bronnen voor onderzoek naar emigranten zijn de door 
professor Swierenga bewerkte Staten van Landverhuizers (1835-1880), de passagierslijsten (1820-
1880) en de census-registers van de jaren 1850, 1860 en 1870. Het C.B.G. en de grotere provinciale en 
gemeentelijke archieven beschikken over deze boekwerken. Voor emigranten die in of ná 1900 
vertrokken kunnen de passagierslijsten van de Holland-Amerika-lijn interessant zijn. Deze zijn te vinden 
bij het Gemeente Archief Rotterdam. Ook de over heel Nederland verspreide centra van de Mormonen 
(de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) beschikken over veel bruikbaar 
materiaal. 
In de Verenigde Staten zelf zijn (veelal bij de plaatselijke bibliotheken) de census-registers op microfiche 
beschikbaar, alsmede de zogenaamde City Directories. Dit zijn de voorlopers van de telefoonboeken, 
waarin alle huizen met hun eigenaars en huurders en diverse andere informatie zijn opgenomen. Verder 
zijn er de vital records, die vergelijkbaar zijn met onze burgerlijke stand, maar veel meer informatie 
bevatten. Deze zijn te vinden in de overheidskantoren van elke county (een district binnen een staat). 
Het is dus zaak te weten in welke county een bepaalde plaats ligt. Het kantoor staat meestal in de 
hoofdstad van een county. De regels voor raadpleging van de vital records kunnen per county variëren. 
Voor meer recente gegevens is de administratie van de Social Security (de sociale verzekering) van 
belang. De namen van overledenen uit deze registers, met de plaats, de maand en het jaar van 
overlijden, zijn openbaar. De telefoonboeken van de hele V.S. zijn te raadplegen op CD-ROM bij o.a. 
het C.B.G. en de gemeentelijke bibliotheek aan de Rotterdamse Hoogstraat. De CD-ROM bij het C.B.G. 
is overigens al wel enkele jaren oud. Een veel fraaier systeem is het telefoonboek dat via Internet 
benaderbaar is. Voor degenen die vertrouwd zijn met het World Wide Web: het is te vinden op de 
pagina http://www2.switchboard.com. Dit elektronische telefoonboek biedt bovendien veel meer 
selectiemogelijkheden dan de CD-ROM (overigens zijn ook telefoonboeken van diverse andere landen, 
zoals Nederland, via Internet raadpleegbaar: zie het overzicht met verwijzingen op 
http://www.infobel.be). Wanneer u iemand in de V.S. aanschrijft stel dan niet alleen vragen, maar vertel 
ook alvast wat over de familiegeschiedenis. Dit vergroot de kans op een leuke reactie. 
Een instantie die u wellicht verder op weg kan helpen is Calvin College, een op Nederlands-protestantse 
leest geschoeide school met een uitgebreide bibliotheek en archief. Het adres is: Calvin College, 3233 
Burton SE, Grand Rapids, Michigan 49506, U.S.A.. Men beschikt over enkele medewerkers die de 
Nederlandse taal machtig zijn en er is een interessant tijdschrift Origins, dat drie maal per jaar verschijnt 
en volledig is gewijd aan de Nederlandse emigratie naar de V.S.. Oude nummers van Origins zijn tegen 
geringe betaling nog steeds verkrijgbaar. Zeer aan te bevelen is Origin number 1 van jaargang 1984 
met o.a. artikelen over de reis naar Amerika, over de oprichting van de Christian Reformed Church 
(Gereformeerde Kerk) in New Jersey door 21, vooral van Goeree afkomstige Nederlanders (bijv. De 
Vogel, Witte, Sandifort, Breen, Westhoeve), en over de Nederlandse buurten in Grand Rapids. 
Tot slot: wees bij het raadplegen van Amerikaanse bronnen bedacht op een aantal valkuilen: 
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1. Amerikanen draaien in cijfermatige datumnotaties de dag en de maand om: 10.12.1887 is dus 
niet 10 december, maar 12 oktober 1887. 

2. Voorvoegsels en achternaam worden als één geheel beschouwd. U zoekt de naam De Vogel 
dus bij de D en niet bij de V (net als in België). 

3. Het gebruik van hoofdletters en spaties bij voorvoegsels varieert. Peter van der Zwan kunt u 
bijvoorbeeld tegenkomen als Peter Van der Zwan, Peter Vander Zwan of Peter VanderZwan. 
Neem de originele Amerikaanse schrijfwijze over, ook wanneer die inconsequent wordt 
toegepast. 

4. Naast spellingfouten die het gevolg zijn van taalproblemen zijn sommige Nederlandse namen 
geheel vertaald of fonetisch (op klank) geschreven. Groeneweg is bijvoorbeeld letterlijk 
vertaald naar Greenway, terwijl Van Vliet soms wordt geschreven zoals het door Amerikanen 
wordt uitgesproken: Van Fleet. 

5. Ook voornamen zijn vaak vertaald of fonetisch aangepast. Dat Pieter verandert in Peter en Jan 
in John is nog vrij logisch, maar Catherine of Irene voor Trijntje (in Nederland een afgeleide 
van Catharina) en Clyde voor Klijs dat wordt al wat lastiger. Bovendien is het gebruik van de 
voornamen niet altijd consequent. 

6. Het is in Amerika min of meer traditie dat mensen twee voorletters hebben. De tweede 
voorletter wordt vrijwel nooit als tweede voornaam voluit geschreven, zoals in John F. Kennedy 
(soms is er zelfs geen tweede naam, maar uitsluitend een initiaal !). Ook officiële akten zijn niet 
consequent en zelfs de drager van de naam kent niet altijd de betekenis van zijn eigen (!) 
tweede voorletter. 

Marcel Verolme, Zoetermeer                                                                                  
 
ANTWOORD OP VRAAG 96.002 DE RIDDER (van redaktiewege ingekort) 
 
Uit het huwelijk van Nicolaas Isaaksz de Ridder en Adriaantje Jandsr Groenendijk is mij nog een zoon 
Adriaen bekend, gedoopt Sommelsdijk (maar geboren in Middelharnis) op 4 februari 1663. De getuigen 
waren zijn oom en tante Johan de Ridder (ook wel Jan genoemd) en Dirckje Wouters (Arckenbout). Dit 
echtpaar bestierde de herberg 's Lands Welvaren aan de westzijde van de Voorstraat (thans nummer 
37) te Sommelsdijk. Dit pand behoorde voorheen aan Dirckje's vader, Wouter Jacobsz Arckenbout.  De 
herberg stond naast het huis van Isaak Claasz de Ridder en Sara Pauwels (nu nummer 35). [Bronnen: 
DTB Sommelsdijk; Oud Archief Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1641 en 1671; Polder Archief 
Sommelsdijk, inv.nr. 50.000, 26.3.1677 en inv.nr. 50.001, 22.3.1686]. Andere broers en zussen van 
Nicolaas (Claas) waren in ieder geval Abraham (tr. Ariaantje Jacquesdr Verhulp), Paulus (tr. Catelijntje 
Cornelisdr Coomans) en Grietje (tr. Gerrit Joosten van Reede). 
Het geslacht De Ridder was in de 17e eeuw zeer talrijk in de omgeving van Sommelsdijk en 
Middelharnis en behoorde tot de sociale bovenlaag van de bevolking. Mogelijk waren er meerdere, 
onderling niet verwante families De Ridder. 
Marcel Verolme, Zoetermeer  
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ANTWOORD OP VRAAG 96.002 DE RIDDER 
 
1.1 Jacobus Abrahams de RIDDER, gedoopt (NH) Middelharnis 7.3.1632, huwt Nieuwe-Tonge 

(kerk) 7.3.1659 Adriaantje Goverts VAN BIJSTRATE. 
    Uit dit huwelijk: 
      1.  Abraham DE RIDDER (volgt II.1) 
 
II.1  Abraham DE RIDDER huwt Maatje Gillis. 
    Uit dit huwelijk: 
    1.  Jacques Abrahams DE RIDDER (volgt III.I) 
 
III.1 Jacques Abrahams de RIDDER, ondertr. Middelharnis 25.6.1707 met Maria Arens 

BOSSCHIETER. 
      Uit dit huwelijk: 
 1. Adriaantje Jacquesdr DE RIDDER, gedoopt (NH) Sommelsdijk 27.11.1707, overleden 

Oude-Tonge 25.10.1779, trouwt (kerk) Oude-Tonge 7.9.1727 Hendrik Cornelisz 
KATTESTAART, gedoopt (NH) Oude-Tonge 11.11.1703, overleden Oude-Tonge 
25.10.1779, zoon van Cornelis Cornelisz CATTESTAART en Grietje (Margriet) 
TIGGELMAN. 

G.van Agteren, Haarlem  
 
ANTWOORD OP VRAAG 96.004 VAN DIJKE (van redaktiewege ingekort) 
 
Er zijn mij twee kleine families Van Dijk(e) bekend in Sommelsdijk/Middelharnis, waarover ik enige 
gegevens bezit. De eerste familie komt in de 17e en het begin van de 18e eeuw voor in Sommelsdijk. 
Pieter Jansz van Dijck(e) was bijvoorbeeld armmeester (1654), schepen (1673) en thesaurier (1674-
1676) van Sommelsdijk. Pieter werd begraven in de kerk van Sommelsdijk (grafrechten betaald 27 
november) 1677. Hij trouwt (2e?) Anna Hendriks den Abt en hertrouwt Sommelsdijk 1.3.1668 (on-
dertrouw 9.2.1668) met Sara de Ridder, geboren Middelharnis, dochter van Ds. Jacobus Ridderus 
(Jacobus de Ridder), predikant te Middelharnis, en van Anna Pythius. Sara was weduwe van David 
Gijsbrechtsz de Haan. 
[Bronnen: DTB Sommelsdijk en Middelharnis; Oud Archief Sommelsdijk, inv.nr. 7, 17.3.1673 en 
24.1.1675; Archief Burgerlijk Armbestuur en Weeshuis Sommelsdijk, inv.nr. 130, 1654; Kerkvoogdij 
Archief Sommelsdijk, inv.nr. 779, rekeningen 1676-1677] 
Een familielid van Pieter is waarschijnlijk Cornelis Jacobsz Dijcke uit Sommelsdijk, die als bosschieter 
aanmonsterde op het schip De Unie van de kamer Zeeland van de VOC. Hij vertrekt op 31.1.1711 en 
komt op 14.8.1711 aan in Batavia. Later dat jaar vaart hij op de Ilpendam en verblijft in 1712 in het 
hospitaal te Batavia. Achtereenvolgens vaart hij op de Ternaten (1713-1714), de Overnes (1714) en de 
Zandenburg, waarmee hij op 6.8.1715 in Middelburg arriveert. Zijn gage werd deels uitgekeerd aan zijn 
vrouw Petronella Hendriks. In april 1711 kocht hij voor 1 gulden een 'waakrok' bij de openbare verkoop 
voor de grote mast van de nagelaten goederen van Jan Coopman, een matroos uit Middelburg. 
[Bron: VOC Archief, inv.nr. 12740, fol. 48 en ingevoegd katern achterin] 
 
De tweede familie Van Dijk(e) woonde in de 18e eeuw te Middelharnis en was Doopsgezind. In de DTB 
is daardoor niets van hen te vinden. Het is mij niet bekend of zij verwant zijn aan de hiervoor genoemde 
naamgenoten te Sommelsdijk. Het gaat om Pleun(is) van Dijke, mr.schoenmaker, dienaar van de 
Doopsgezinde Gemeente te Middelharnis 1733 en 1783. In 1734 woonde Pleun nog in Sommelsdijk, 
maar later leeft hij in Middelharnis. Zijn niet met name bekende echtgenote overleed te Middelharnis, 
aangifte 28.11.1771 (impost 3 gulden). 
Uit dit huwelijk is in ieder geval een dochter geboren, te weten Dina Pleuns van Dijke, geboren 
Middelharnis 1734/35 en overleden aldaar 7.5.1809. Dina trouwt Middelharnis (ondertrouw 24.12.1757) 
1758 met Arie Dankers van der Zee, gedoopt Hellevoetsluis 16 februari 1735, overleden Middelharnis, 
aangifte 24.3.1794 (pro memorie), zoon van Dankris Pieters van der Zee en Geertje Arens Neuteboom. 
Een zuster van Pleun was vrijwel zeker Annetje van Dijk, overleden Middelharnis, aangifte 25.6.1782 
(pro memorie). Zij trouwde met de weduwnaar Aren Erasmusz Jongeling, overleden vóór 24.6.1774, 
vermoedelijk zoon van Erasmus Arensz Jongeling, dienaar van de Doopsgezinde Gemeente te 
Middelharnis 1714, en van Susannetje Willems Wijngaart. 
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[Bronnen: DTB, Gaardersarchief en BS Middelharnis; DTB Blauwe Serie, band 64 III, 18.3.1714, 
27.3.1733 en 31.8.1783; RA Middelharnis, inv.nr. 7, fol. 212 en 212v, 1.1.1734; idem, inv.nr. 9, fol. 144 
en 145v, 4.5.1750] 
Marcel Verolme, Zoetermeer 
 
ANTWOORD OP VRAAG 96.004 VAN DIJKE 
 
1.1      Cornelis Lauwen huwt Grietje Joosten 
         Uit dit huwelijk: 
         1.  Lauw Cornelissen (Crijns) (VAN DIJK) (volgt II.1)       
 
II.1     Lauw Cornelissen (Crijns) (VAN DIJK), ged. (NH) Numansdorp 20.7.1659, 
         ondertr. Numansdorp 27.10.1680 Claesje Crijns (Cornelisdr) HOOGVLIET, 
         ged. (NH) Numansdorp 20.11.1686, dr. van Cornelis Claesen OP DE ERVE 
         en Neeltje Leenderts. 
         Uit dit huwelijk: 
         1.  Cornelis Lauwerens Crijne (VAN DIJK) (volgt III.1) 
 
III.1    Cornelis Lauwerens Crijne (VAN DIJK), schepen, koper van tienden, 
         ged. (NH) Numansdorp 20.11.1686, overl. na 1731, ondertr. Numansdorp 
         14.4.1709 Ariaantje Jooste VERRIJP, ged. (NH) Numansdorp 9.12.1685,  
         dr van Joost Jansz VERRIJP en Ariaantje Gijsberts KENNIS (VAN DER 
      LINDEN). 
         Uit dit huwelijk: 
         1.  Lauwerens VAN DIJK (volgt IV.1) 
 
IV.1  Lauwerens VAN DIJK, ged. (NH) Numansdorp 20.10.1720, trouwt (kerk) 
         Ooltgensplaat 26.3.1747 Sijtje Leendertsd KIEVIT, ged. (NH) Ooltgensplaat 
         11.4.1723, dr van Leendert Arensz KIEVIT en Ariaantje Rijkesd NATTEKAAS. 
         Uit dit huwelijk: 
         1.  Leena VAN DIJK, ged. (NH) Ooltgensplaat 2.3.1755, overl. aldaar 
            19.7.1820, trouwt (kerk) Ooltgensplaat 15.11.1778 Corstiaan KORTEWEG, 
            ged. (NH) Ooltgensplaat 24.4.1746, bouwman, schepen, begraven Ooltgensplaat 
            14.3.1797, zoon van Anthonij KORTEWEG en Willempje Jans. 
            Leena hertrouwde Ooltgensplaat 20.2.1798 Maghiel DONKERSLOOT. 
 
I.1      Jacob France VAN DIJK trouwt Lijsbeth Jacobse BACKER 
         Uit dit huwelijk: 
         1.  Anna Jacobse VAN DIJK, ged. (NH) Sommelsdijk 27.4.1681, overl. ald. 
            in 1727, ondertr. Sommelsdijk 7.5.1707 Arent KNAPE, ged. (NH) Sommelsdijk 
            15.1.1679, overl. ald. in 1739, zn van Pauck Pietersz KNAPE en Lijntje 
          Leendertsd GLENIJ. 
G. van Agteren, Haarlem 
 
VRAAG 96.006 VAN BRUINISSE 
 
De volgende gegevens zijn mij bekend: 
I. Cornelis VAN BRUIJNISSE, geboren ca. 1685, trouwt voor 1712 Anna Elisabeth CRAMERS. 
 Uit dit huwelijk: 
         1.  Hendrina VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Dirksland 21.2.1712 (get: Jan Korsz 

van Putten en Magdalena Arens), trouwt Herkingen april 1734 Jan TAMBOER. 
         2.  Wouterus VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Dirksland 6.2.1716 (get: Lauwerens 

Juriaensz en Gonda Karels). 
         3.  Benjamin VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Dirksland 29.5.1718 (get: Euwis 

Bastiaens Houwer en Jannetje Davids Gestel). 
         4.  Benjamin VAN BRUINISSE, gedoopt (ned.herv.) Dirksland 1.9.1722 (get: Hugo en 

Maatje Hoogstee). 
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 Waarschijnlijk: 
         5.  Bernard Cornelisz VAN BRUIJNISSE, geboren tussen 1710 en 1720, volgt II. 
            
II. Bernard Cornelisz VAN BRUIJNISSE, geboren tussen 1710 en 1720, overleden 1756, trouwt 

(1) Herkingen 13.3.1740 Catharina Jans DE VOS, overleden voor 1.10.1747, weduwe van 
Pieter Leenderts Paeijs. 

 Uit dit huwelijk: 
         1.  Cornelis VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Herkingen 19.3.1741 (get: Hendrina 

Cornelisse van Bruynisse en Jan Tamboer). 
         2.  Kornelis VAN BRUIJNISSE, geboren Gelkum (bij Tiel), gedoopt (ned.herv.) Herkingen 

1.12.1743 (get: de vader), overleden Dirksland 2.9.1809, trouwt Dirksland 29.10.1769 
Annetje Coenraads SWIJTJE, gedoopt (ned.herv) Dirksland 9.5.1744, dr. van 
Coenraad Hendriks SWIET(ERS) en Trijntje Arens VAN AKKEREN. 

         3.  Benjamin VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Herkingen 20.5.1747 (get: Hendrina 
Cornelisse van Bruynisse en Jan Tamboer). 

        
 Bernard Cornelisz VAN BRUIJNISSE, trouwt (2) Herkingen 1.10.1747 Geertrui Teunisse 

BREEVOORT, j.d. gedoopt te Alenkerke. 
 Uit dit huwelijk: 
         1.  Teunis VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Herkingen 18.8.1749. 
         2.  Teunis VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Herkingen 17.9.1752. 
         3.  Anna VAN BRUIJNISSE, gedoopt (ned.herv.) Herkingen 29.12.1754. 
         4.  Berbara VAN BRUIJNISSE, gedoopt  (ned.herv.) Nieuwe-Tonge 17.10.1756 (in het 

doopboek staat vermeld: de vrouw is na haar mans dood in de kraam gekomen). 
 
Getuigen bij de doop van twee kinderen van Bernard Cornelisz van Bruijnisse waren Hendrina 
Cornelisse Bruinisse en Jan Tamboer. Aannemende dat dit zijn zuster en zwager waren, zou ik gaarne 
de doopdatum en plaats willen weten van Bernard. 
Kornelis Bernardsz werd geboren in Gelkum. Hoe kwamen zij daar?  Was Bernhard in de winter 
werkeloos? 
Zocht hij daar werk, maar neem je dan een hoogzwangere vrouw mede? Of was hij wellicht schipper? 
Kwam misschien de familie van zijn vrouw Catharina Jans de Vos uit die streek? 
Aanvullende gegevens op deze genealogie zijn bijzonder welkom. 
K.van Bruinisse, Zevenbergen 
 
VRAAG 96.007 DE WAERT 
 
Het echtpaar Arents (DE) WAERT en Willempje Jans laten vanaf 1709 kinderen dopen in Middeharnis. 
Bos?? (wil degene die deze vraag aan de heer Lans in het ARA overhandigde, zich bij de redaktie 
bekend maken?) 
 
  COLOPHON  

Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 

Voorzitter: C.J. Hameeteman, Middelharnis 

Secretaris: C. Westdorp-Priem, Dirksland 

Penningmeester: W.G. Visser, Nieuwerkerk a/d IJssel 
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 VAN HET BESTUUR 
 
Nog enkele weken en dan is het grote moment daar: de opening van het eigen onderkomen voor het 
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Weken van keihard werken door het stichtingsbestuur en 
de werkgroep zijn er aan vooraf gegaan want het pand wordt in samenwerking met Rabobank West-
Flakkee volledig gerenoveerd. Als Genealogisch Centrum hebben we momenteel er al zo'n 
tweehonderd sloop- en bouwuren opzitten. Gelukkig blijkt het Genealogisch Centrum te beschikken 
over mensen die nog meer kunnen dan stambomen uitzoeken. Het is een heel karwei, maar we vinden 
het nog steeds leuk en we moeten zeggen:  
"Met de Rabobank sta je er niet alleen voor". 
De opening is gepland op zaterdag 2 november. Een schare genodigden hoop ik 's morgens  namens 
het bestuur te kunnen verwelkomen. U als donateur hoort daar natuurlijk ook bij, vandaar dat U bij deze 
nieuwsbrief een uitnodiging aantreft. Ik wil U echter wel vriendelijk verzoeken om het antwoordkaartje in 
te vullen en te retourneren, zodat wij enigszins weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. 
's Middags is het pand open voor het publiek. U begrijpt natuurlijk wel dat het centrum op deze dag  niet 
open is voor genealogisch onderzoek. Als U daarvoor wilt komen, kunt U op zaterdag 9 november a.s. 
terecht. De overige dagen blijven net als voorheen op de eerste zaterdag van de maand. Tot ziens op 2 
november. 
C.J.Hameeteman en Cathy Wesdorp 
 
 VAN DE SECRETARIS 
 
Misschien hebt U in Eilanden-Nieuws gelezen, dat het klederdrachtensemble Eeuwkant zich met de 
Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee heeft gelieerd. Dat wil zeggen dat in het pand 
Achterdorp 7 te Dirksland, dat door de Rabobank West-Flakkee aan het Genealogisch Centrum in 
gebruik wordt gegeven, ook het ensemble Eeuwkant onderdak zal krijgen op de bovenverdieping. 
 
Ensemble Eeuwkant 
 
Omdat het Genealogisch Centrum en het klederdrachtensemble allebei hun intrek nemen in één pand 
wil ik het ensemble even aan U als donateurs van het Genealogisch Centrum voorstellen. Het ensemble 
Eeuwkant is op 1 mei van dit jaar opgericht door Maaike Melissant (Dirksland), Corrie Bruggeman 
(Dirksland), Jannie Tanis (Herkingen) en ondergetekende. Deze dames waren al langer incidenteel 
bezig met klederdracht en op een gegeven moment waren ze zo ver dat er structuur aan de activiteiten 
moest worden gegeven. De doelstellingen van het Ensemble Eeuwkant zijn: 
- verzamelen van gegevens over kleding op Goeree-Overflakkee tot ± 1900 (patronen, foto's, 

boeken e.d.) 
- presenteren van klederdracht, met behulp van in gebruik gekregen kleding 
- geven van informatie en advies inzake kleding van Goeree-Overflakkee. 
Verder stelt het ensemble zich voor het kledingrepertoire uit te breiden met voordrachten in het dialect 
van Goeree-Overflakkee, omdat in Eeuwkant ook dialectmensen zitten met aanleg voor toneel en 
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teksten. 
Ook het Ensemble Eeuwkant is Rabobank West-Flakkee zeer erkentelijk voor de mogelijkheid over een 
eigen ruimte te gaan beschikken. Daar kan het ensemble de historische kleren kwijt, zich opmaken voor 
optredens, mensen ontvangen die klederdrachtadvies willen en zo voort. 
 
Nu de ruimte er is wil het ensemble graag spullen. Niet om te hebben en te houden, maar om te 
gebruiken. Het is zeker niet de bedoeling te concurreren met het Streekmuseum. Het gaat er juist om 
elkaars positie te versterken door met kleding, die nog bestaat en ergens zomaar ligt, belangstelling te 
wekken voor de klederdracht van onze regio. Eeuwkant zal zeker niet laten reclame te maken voor het 
Streekmuseum, evenals voor de vereniging van amateurarcheologen "De Motte", waarmee 
ondergetekende al meer dan vijfentwintig jaar nauwe banden heeft. 
 
Karkas/draad 
Ensemble Eeuwkant beschikt over een bescheiden collectie oude kleding, deels particulier bezit van 
leden, deels kledingstukken, die op verzoek gebruikt mogen worden en deels zaken die reeds in 
permanente bruikleen zijn gegeven. Maaike Melissant, de keuvelvrouw van Eeuwkant, is benieuwd of 
iemand een keuvelkarkas annex karkasdraad ter beschikking heeft. 
Een karkas is een draadconstructie, die onder de keuvel gaat om de keuvel hoog te houden. Meestal 
werd het bewaard in een sigarenkistje. Mocht U een bosje omwonden ijzerdraad tegenkomen dat U niet 
thuis kunt brengen, gooi het dan niet weg, want U kunt er Maaike mee uit de brand helpen. 
Het ensemble kan vrijwel alles gebruiken, want het is in de opbouw van het klederdrachtbestaan. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om kostbare zaken maar om dingen die historische waarde hebben. 
Vrijwel iedereen heeft iets in de kast of op zolder waarmee verder niets gedaan wordt dan regelmatig 
schoonmaken. 
Cathy Westdorp 
 
 VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Het is een goede zaak als ook de donateurs op de hoogte worden gehouden van het financiële reilen en 
zeilen van het Genealogisch Centrum. Daarom hieronder, zij het wat laat, een kort financieel verslag 
over het jaar 1995. Dat jaar kon worden afgesloten met een voordelig saldo van ƒ 630,42. Het overzicht 
van de baten en lasten over 1995 ziet er als volgt uit: 

BATEN LASTEN 

Donaties  
Rente 
Diversen (koffie) 
 
 

ƒ 1285,00 
-  31,42 
- 39,00 
 
 

Aanschaf boeken 
Kopieerkosten 
Kamer van Koophandel 
Bindkosten 
Portokosten 
Overige kosten 
Batig saldo 

ƒ 62,50 
- 180,00 
- 61,00 
- 45,00 
- 82,00 
- 294,50 
- 630,42 

 ƒ 1355,42  ƒ 1355,42 

 
Per 31 december 1995 was de balans: 

ACTIVA PASSIVA 

Kas 
Bank 
Debiteuren 

ƒ 93,30 
- 3579,91 
-    0,00 

Crediteuren 
SALDO 

ƒ 189,50 
- 3483,71 

 ƒ 3673,21  ƒ 3673,21 

 
Het aantal donateurs was eind 1995: 78. Dit aantal ligt momenteel rond de 100. 
 
 DE STICHTING EN INTERNET 
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In het vorige nummer werd meegedeeld dat de redactie van deze nieuwsbrief en de penningmeester 
ook bereikbaar zijn via Internet. Voor de liefhebbers volgen hier nogmaals de e-mail-adressen: 
redactie:  abraham@box.nl 
penningmeester: W.G.Visser@inter.nl.net 
Misschien zijn er meer donateurs die een aansluiting hebben op Internet. Wellicht wilt U Uw e-mail-
adres aan de redactie meedelen om ze in een volgend nummer te plaatsen. Misschien komen hier nog 
leuke genealogische contacten uit voort. 
 
 OPEN DAGEN 
 
In verband met de opening op 2 november wordt de open dag voor de donateurs een wek 
opgeschoven. Voor de goede orde volgen hier de data met de namen van de leden van de werkgroep 
die dan aanwezig zullen zijn: 
 9 november  C. Verbiest 
 7 december  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
De eerste open dagen in het nieuwe jaar worden: 4 januari en 1 februari 1997. Een volledig overzicht 
voor 1997 zal worden geplaatst in het volgende nummer. 
Deze dagen zijn alleen toegankelijk voor donateurs. Het bezoekadres is dus: Achterdorp 7 te Dirksland. 
 
 FLAKKEESE BOEFJES (1) 
 
Iedere familie heeft ze wel: 'zwarte schapen'. Door hun naaste verwanten en tijdgenoten verguisd, maar 
in een familiegeschiedenis goed voor smeuïge verhalen (mits rekening houdend met privacy en 
dergelijke wanneer het een en ander nog van recente datum is). Een belangrijke bron bij het zoeken 
naar minder brave voorvaderen zijn de archieven van justitiële instellingen en de notulen van de 
kerkeraad, waarin soms in detail verslag wordt gedaan van goddeloos gedrag. 
Dit artikel beperkt zich tot een tamelijk recent verleden, namelijk van 1811 tot circa 1920. Voor Goeree-
Overflakkee zijn er dan enkele belangrijke archieven, te weten dat van het Kantongerecht van 
Sommelsdijk en zijn voorlopers en dat van het Huis van Bewaring te Sommelsdijk). 
Aanvankelijk was het kantongerecht gesplitst in twee colleges, namelijk het vredegerecht en de 
rechtbank van enkele politie. Het vredegerecht hield zich bezig met privaatrechtelijke zaken, waarbij 
zaken tussen burgers onderling werden geregeld. Te denken valt aan voogdijstellingen en vonnissen in 
civiele zaken (vaak ruzies). De rechtbank van enkele politie handelde eenvoudige wetsovertredingen af, 
zoals verstoring van de openbare orde, baldadigheid en kleine diefstallen. In 1838 werden de beide 
colleges samengevoegd tot het kantongerecht. 
 
Ernstige zaken 
Voor ernstiger zaken was er tot 1838 de rechtbank van eerste aanleg, later arrondissementsrechtbank 
genoemd. Deze behandelde belangrijke burgerlijke zaken (o.a. echtscheiding en faillissement), 
landloperij. bedelarij en misdrijven. Ook werden zaken overgenomen van het kantongerecht in geval van 
een hoger beroep (appèlzaken). Pas na een hoger beroep in een door het arrondissementsgerecht 
behandelde zaak werden achtereenvolgens de twee hoogste rechtscolleges ingeschakeld, namelijk het 
gerechtshof en de Hoge Raad. 
Het eiland Goeree-Overflakkee bestond aanvankelijk uit de kantons Goedereede en Sommelsdijk, in 
1838 samengevoegd tot één kanton Sommelsdijk. Eenvoudige zaken konden dus op het eiland worden 
afgehandeld. Goeree-Overflakkee viel oorspronkelijk onder het arrondissement Brielle, dat echter in 
1877 werd ingelijfd bij het arrondissement Rotterdam. In Sommelsdijk was tevens een Huis van 
Bewaring gevestigd. Hier zaten mensen in voorarrest of zaten veroordeelden hun door het 
kantongerecht opgelegde straf uit. Lieden die werden veroordeeld door de arrondissementsrechtbank te 
Brielle kwamen doorgaans in de gevangenis aldaar terecht, terwijl landlopers en bedelaars aan het 
einde van de vorige eeuw naar de Drentse veenkoloniën werden gestuurd (een overzicht van eilanders 
in de veenkoloniën van 1896-1900, compleet met signalementen en foto's is aanwezig in de bibliotheek 
van ons genealogisch centrum). 
 
Criminele feiten 
Zoeken in de archieven van het kantongerecht is een kwestie van doorbijten. Klappers zijn er namelijk 
niet. Maar als je eenmaal bent gewend aan de opbouw van de stukken dan gaat het doorzoeken redelijk 
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snel. Bij het doornemen van de stukken valt op dat je vrijwel alle Flakkeese familienamen wel eens 
tegenkomt, in het bijzonder waar het gaat om mensen uit het arbeidersmilieu. Daarbij gaat het om 
allerlei vergrijpen, waarvan sommige tegenwoordig in het geheel niet meer strafbaar zijn. Een greep uit 
de wandaden: dronkenschap, lopen op particulier terrein, illegaal storten van mest in de berm van een 
openbare weg, niet opkomen bij de verplichte oefeningen van de brandweer, op de hondenkar zitten in 
plaats van ernaast lopen om de hond te begeleiden, stropen en ga zo maar door. 
Over mijn eigen overgrootvader, Aren Verolme, vond ik bijvoorbeeld dat hij in 1898 door de veldwachter 
was betrapt toen hij in geknielde houding met zijn geweer op een haas schoot. Hij werd aangeklaagd 
wegens het jagen zonder jachtvergunning en zonder toestemming van de eigenaar van het land. 
Hoewel Aren ontkende en zei dat het schot per ongeluk was afgegaan (ja, ja ...) werd hij veroordeeld tot 
in totaal 8 gulden boete en verbeurdverklaring van zijn geweer. 
  
In de gevangenis 
Veruit de meeste overtredingen werden bestraft met een boete. Alleen voor diefstallen werd een korte 
celstraf opgelegd. Toch vinden we veel overtreders terug in de archieven van het Sommelsdijkse Huis 
van Bewaring. Dat komt omdat veel mindergegoeden niet in staat waren om de boete te betalen en 
daarom één of meer dagen vervangende hechtenis verkozen. Dat heeft voor de genealoog het gunstige 
effect dat we nog wat meer te weten komen want in de archieven van het Huis van Bewaring werden 
ook de signalementen bijgehouden en diverse persoonlijke gegevens (ook over het genoten onderwijs) 
geregistreerd. 
Zo vinden we bijvoorbeeld dat Adrianus Breeman, geboren Middelharnis 15 februari 1876 en wonende 
aldaar werd opgenomen in het gesticht op 28 december 1895 voor twee dagen vervangende hechtenis 
ingevolge het vonnis van de kantonrechter van 27 september 1895. Hij was veroordeeld wegens het 
zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen over een anders grond waarvan de toegang op een voor hem 
blijkbare wijze door den rechthebbende is verboden. Verder lezen we dat hij een zoon is van Pieter 
Breeman en Maatje van den Nieuwendijk, de Nederlandse nationaliteit bezat, ongehuwd was, lager 
onderwijs heeft genoten en zich tijdens zijn verblijf in het cachot goed heeft gedragen. Zijn signalement 
luidde: haar: bruin; wenkbrauwen: idem; voorhoofd: hoog; ogen: blauw; neus: dik; mond: schuin; kin: 
rond; baard: geene; aangezicht: ovaal; kleur: gezond; gewone taal: Flakkees; bijzondere tekenen: 
hazenlip. 
 
Archieven 
Het is duidelijk dat de gerechtelijke archieven leuke details kunnen bieden om een familiegeschiedenis 
een beetje aan te kleden. Uiteraard kost het enige inspanning om je door de archieven te worstelen, 
maar als je wat vindt, dan is het die moeite meer dan waard. Voor de goede orde: bij de hier besproken 
archieven gaat het uitsluitend om overtreders en beslist niet om lieden met criminele neigingen. 
Daarvoor moeten we in de archieven van de Arrondissementsrechtbank en de strafgevangenissen zijn. 
De hier besproken archieven zijn te vinden bij het Rijksarchief Zuid-Holland in Den Haag onder de 
volgende toegangsnummers: 
3.03.18.04 Vredegerecht Goedereede   1811-1838 
3.03.18.15 Vredegerecht Sommelsdijk   1811-1838 
3.03.19.04 Rechtbank van Enkele Politie Goedereede 1812-1837 
3.03.19.10 Rechtbank van Enkele Politie Sommelsdijk 1815-1838 
3.03.38.01 Kantongerecht Sommelsdijk   1838-1920 
3.05.14 Huis van Bewaring Sommelsdijk  1888-1901 
3.03.10 Rechtbank van Eerste Aanleg Brielle  1811-1838 
3.03.11.01 Arrondissementsrechtbank Brielle  1838-1877 
3.03.17.01 Arrondissementsrechtbank Rotterdam  1838-1939 
In het Rijksarchief heeft men ook een beknopte, instructieve folder over de 19e en 20e eeuwse 
gevangenisarchieven, met verwijzingen naar relevante literatuur. In het vervolg op dit artikel, zo mogelijk 
in de volgende nieuwsbrief, zal worden ingegaan op het zoeken naar Flakkeese boefjes in de periode 
vóór 1811. 
Marcel Verolme, Zoetermeer 
 
 BOEKBESPREKING 
 
Juni j.l. is een boekwerk van ruim 450 pagina's verschenen met de titel "Genealogische studies naar 
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geslachten KREEFT, band III: Goeree-Overflakkee", geschreven door één van onze donateurs de 
heer A.J. van de Pol uit Waalre. De Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee kreeg een 
presentexemplaar van dit veelomvattende werk, dat een belangrijke aanwinst is voor het archief van 
de stichting. 
 
De Kreeften van Flakkee 
In 1989 werden de resultaten van het onderzoek naar de Drentse afstammelingen Kreeft gepubli-
ceerd (band I), twee jaar later gevolgd door band II over de Friese stamboom Kreeft. 
De resultaten van het onderzoek naar de Kreeften die hun oorsprong hadden of hebben op Goeree-
Overflakkee zijn opgenomen in het nu verschenen derde deel. 
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat er op Overflakkee twee geslachten Kreeft hebben gewoond. 
Het ene geslacht leefde omstreeks het begin van de zeventiende eeuw in Dirksland en het andere 
woonde in Ooltgensplaat en Den Bommel. Hoewel intensief naar mogelijke familiebetrekkingen 
tussen beide geslachten is gezocht, werd nergens een blijk van verwantschap tussen de fammilies 
gevonden. 
Toen in de achttiende eeuw families Kreeft uit Dirksland zich in Ooltgensplaat vestigden, bleek ook uit 
niets dat er familiebetrekkingen waren. Daarom worden in de publicatie van de heer Van der Pol 
beide geslachten afzonderlijk behandeld. 
 
Aantrekkelijk 
In 1990 werd voor het onderzoek naar de Flakkeese families Kreeft een werkgroep gevormd, waarin 
ondermeer mevrouw A.Huizer - Kreeft uit Stad aan 't Haringvliet zitting had. Mevrouw Huizer 
verzorgde de administratieve organisatie voor uitgifte en verspreiding van het boek. 
De publicatie over de Flakkeese families Kreeft is ook voor anderen dan familieledenm interessant. 
De opzet van het boek is aantrekkelijk, met schema's van diverse geslachten. Er zijn leuke 
documenten in het boek afgedrukt, met transcripties, en een verklarende woordenlijst. Foto's van 
mensen en plaatsen verluchtigen het geheel. 
Al met al is het een mooi en compleet boek, waar de families Kreeft blij mee mogen zijn en waarvoor 
het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee de heer Van der Pol zeer erkentelijk is. 
Cathy Westdorp 
 
 VRAGENRUBRIEK 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze Stichting. Per keer maximaal twee vragen 
insturen. Eventuele antwoorden gaarne naar de redaktie. 
Antwoorden die alleen van belang zijn voor de vragensteller worden direkt doorgezonden. 
De andere worden, eventueel ingekort of samengevoegd, in de Nieuwsbrief gepubliceerd. 
Vergeet niet bij Uw correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. 
Zend U s.v.p. ook een bedankje aan hen die de moeite namen om een antwoord in te sturen. 
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der vragen en antwoorden. 
 
VRAAG 96.008 - WITVLIET 
 
Ik ben al jaren zoekende naar de herkomst van Cornelis Aren (van) Witvliet, welke op 23.10.1695 te 
Middelharnis (Mi. 12/19) voor het gerecht trouwt met Leentje Klaas Soetermeer, gedoopt Middelhar-
nis 3.5.1674. 
Bij het dopen van zijn kinderen Aren, Dingena, Maatje, Klaas en Jacob komt regelmatig voor als 
doopgetuige Ariaantje Arend van Witvliet, ook wel Wytvliet genoemd. Zij trouwt Sommelsdijk 
28.08.1695 met Leendert Cornelis Houteschee en mogelijk is zij een zuster van Cornelis Aren van 
Witvliet. 
Cornelis Aren trouwt (2e) Middelharnis 5.8.1708 Hubertje Arens Spruyt, gedoopt Sommelsdijk 
11.4.1683, uit welke huwelijk geboren worden: Arentje, Johannes, Joost, Katelijntje (2x), Ariaantje, 
Elias (3x) en Arent. 
Tevens vind ik trouwen van:  
- Johannes Eliasz van Witvliet (So.11/7) met Arjaantje Arens van Loo op 20.10.1690 te 

Goedereede 
- Francijntje Coenraads van Witvliet met Paulus Jacobs Vinck op 23.3.1693 te Middelharnis. 
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- Cornelis Eliasz van Wytvliet met Leuntje Jacobs Blieck op 18.3.1690 te Sommelsdijk voor het 
gerecht, daar er geen toestemming was om in de kerk te trouwen. 

Zouden er sporen wijzen naar Zeeland, waar in 1571 te Kattendijke een pastoor Adrianus Wijtvliet 
woonde en naar Brabant, waar reeds in de Middeleeuwen het geslacht Van Wijtvliet leefde.  
Wie weet raad 
J.E. Wiegel, Hillegom 
 
VRAAG 96.009  - HOECK 
 
Pieter Dirckse Hoeck huwt 10.12.1662 met Barbera Arentsd Capiteijn. In het boek "Spielerieë" op blz. 
67 (bijdrage van de heer C.J. Hameeteman) staat het volgende: 
In 1693 moeten de erfgenamen van de overleden president-schepen van het Oudelant, Pieter Dirckse 
Hoeck, aan het college van schout en schepenen overdragen de "silveren papegaeij, de schilden, de 
silveren ketting en het dorpszegel daar af", omdat hij daar de bewaarder van was geweest. 
Gaarne zou ik het volgende willen weten:   
1) zijn de genoemde voorwerpen nog aanwezig, en zo ja waar worden deze bewaard ? 
2) zijn er bij de stichting bronnen bekend waarin deze Pieter Dirckse Hoeck (nog meer) wordt 

genoemd? 
3) Wie is nog meer bezig met het onderzoek naar Pieter Dirckse Hoeck? 
J. Westhoeve, Assen 
 
VRAAG 96.010 - HARTMAN 
 
Wie weet waar en wanneer Pieter Hendriksz Hartman, die op 11.4/4.5.1755 te Oude-Tonge trouwt 
met Lena Jacobs Stander, geboren is. 
(Andere Hartmannen zijn in DTB-boeken bekend, o.a. Aren Hendriksz en Willem Hendriksz). 
J.H.van Nieuwaal, Zwijndrecht 
 
VRAAG 96.011 - DOORN/DOORNHEIJN 
 
Wie weet of het waar is, dat de zoon van Cornelis Jans Doornheijn, gedoopt Dirksland 6.1.1697 
Johannes Cornelis (van) Doorn, gedoopt Dirksland 24.12.1738 is, en zo ja waarom hij de naam Doorn 
heeft aangenomen i.p.v. Doornheijn? 
J.H.van Nieuwaal, Zwijndrecht 
 
VRAAG 96.012 - BEZOOIJEN 
 
Uit het huwelijk Willem Gerritsz Bezooijen, gedoopt Middelharnis 12.5.1765, overleden Ouddorp 
22.5.1805 en Cornelia Leenaars is op 28.9.1794 te Ouddorp geboren een dochter Tannetje. Een 
huwelijk en meerdere kinderen heb ik aldaar niet kunnen vinden. Ik vond wel het overlijden van ene 
Cornelia Leenaars, Ouddorp 17.10.1818 (oud 58 jaar), echter dan gehuwd met Abraham den Bout. 
Wie kan mij de overlijdensdatum verstrekken van Willem Gerritsz Bezooijen en zijn er nog meer 
kinderen van hem bekend ?   
J.C.Looijen, Koog a/d Zaan 
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VRAAG 96.013 - VAN HUIZEN 
 
Pieter van Huizen, geboren Ouddorp 18.7.1814, overleden Vlissingen 27.12.1880, trouwt Ouddorp 
14.10.1847 met Maria Cristina Huijbrechtse, geboren Vlissingen 23.1.1823, overleden aldaar 
27.10.1884. 
Zijn er kinderen geboren te Ouddorp en wanneer vertrokken zij en waarheen ? 
J.C.Looijen, Koog a/d Zaan 
 
 ANTWOORDENRUBRIEK 
 
Antwoord op VRAAG 96.006 Van Bruijnisse 
 
Anna Cramer hertrouwt als weduwe van Cornelis van Bruinisse met Leendert Schuurmans. Volgens 
de ondertrouwinschrijving te Dirksland van 1.11.1726 is de bruidegom j.m. van Klundert en is de bruid 
afkomstig uit Utrecht. Het huwelijk duurt niet lang, want al op 14.4.1730 doet Leendert Schuurmans 
aangifte in onvermogen van het overlijden van zijn vrouw. Leendert hertrouwt Dirksland 14.7.1731 
met Neeltje Doorns. 
Aangezien de kinderen van het echtpaar Van Bruijnisse-Cramers dan nog minderjarig (jonger dan 25 
jaar) zullen zijn is het waarschijnlijk dat er een voogd over hen is aangesteld. Deze gedachte blijkt 
juist. Op 5.5.1730 benoemt de weeskamer Thomas Victor, president-schepen van Dirksland, tot 
voogd over Barnardus, Hendrina, Wouter en Benjamin, minderjarige nagelaten kinderen van Anna 
Cramers, in leven huisvrouw van Leendert Schuurmans, in eerder huwelijk aan haar verwekt bij 
Cornelis van Bruinisse (Weeskamer Dirksland, inv.nr. 1, fol. 5). Uit deze vermelding blijkt dat Bernard 
(Barnardus) Cornelisz van Bruijnisse inderdaad tot dit gezin behoorde en dat hij, gezien de volgorde 
van vermelding, het oudste kind zal zijn geweest. 
Vervolgens zien we eind 1730 dat Thomas Victor, in zijn hoedanigheid als voogd, bij publieke veiling 
de helft in een huis en erf verkoopt aan Leendert Schuurmans. Het pand is gelegen aan de oostzijde 
van de Voorstraat, belendt zuid: het slop en noord: Eeuwout Houwer, waarvan de andere helft al aan 
de koper behoort. De koopsom bedraagt 100 gulden, waarvan één derde contant wordt betaald en de 
rest in termijnen (Rechterlijk Archief Dirksland, inv.nr. 5, fol. 29v en 30, 15.12.1730). Waarschijnlijk 
heeft Leendert Schuurmans zijn helft van het huis geërfd van Anna Cramers, en gaat het hier dus om 
het huis dat oorspronkelijk aan het gezin Van Bruijnisse behoorde. 
Over Cornelis van Bruijnisse is verder (nog) niets bekend. Zijn overlijden is niet gevonden in de 
gaardersregisters van Dirksland, maar hij moet zijn overleden tussen 1.9.1722 (de doop van zijn 
jongste kind) en 1.11.1726 (wanneer Anna hertrouwt). Ook zijn herkomst is nog onduidelijk, maar 
aangezien zijn vrouw uit Utrecht komt is het goed mogelijk dat ook hij uit die omgeving afkomstig is en 
daar met haar is getrouwd. Waarschijnlijk zal Bernard eveneens elders geboren zijn, voordat zijn 
ouders zich op Flakkee vestigden. 
Marcel Verolme, Zoetermeer 
 
Vervolg antwoord op VRAAG 96.006 Van Bruijnisse 
 
Uit bovenstaand antwoord mag terecht het vermoeden worden uitgesproken, dat het gezin afkomstig 
was uit Utrecht. Nader onderzoek in het Gemeente- en Rijksarchief van Utrecht bevestigde deze 
veronderstelling. Op 16.4.1710 werd in de Gereformeerde Domkerk te Utrecht gedoopt Bernardus 
Bruijnisen, zoon van Cornelis Bruijnisen en Anna Elisabeth Kramers. Eerder werd op 17.12.1706 in 
dezelfde kerk gedoopt zijn zuster Catrijn Bruinisse. 
Cornelis Bruijnissen, godsdienst Gereformeerd, huwde op 1.1.1704 in de Janskerk te Utrecht met 
Anna Lijsbeth Kramer, wonende in de Jufferstraat. Getuige:  Cathrijn Kramer, moeder van de bruid, 
sergeantsvrouw. De bruidegom is soldaat onder Heer Commandeur Blange. In de marge wordt 
vermeld: over 8 dagen schriftelijk consent te brengen (gezien). 
A.van Evelingen, Nieuwerkerk a.d.IJssel 
 
Rectificatie Antwoord op VRAAG 96.002 De Ridder (Nieuwsbrief nr. 3, augustus 1996) 
 
De in de vorige Vragenrubriek vermelde stamreeks De Ridder behoeft enige correctie. De onder III.1 
genoemde Jacques Abrahams de Ridder is namelijk geen zoon van Abraham de Ridder en Maatje 
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Gillis. Jacques werd gedoopt te Sommelsdijk op 29 augustus 1679 als zoon van Abraham de Ridder 
en Ariaantje Jaquesdr (Verhulp). De stamreeks wordt nu als volgt: 
 
I Isaack Claesz de Ridder, trouwt Sara Pouwelsdr (genoemd in vraag 96.002). 
 
II Abraham de Ridder, trouwt Ariaentje Jacquesdr Verhulp, dochter van Jacques Verhulp. 
 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Lidia, gedoopt Sommelsdijk 21 oktober 1663. 
 2. Isaack, gedoopt Sommelsdijk 22 maart 1665. 
 3. Isaack, gedoopt Sommelsdijk 30 mei 1666. 
 4. Lidia, gedoopt Sommelsdijk 20 september 1671. 
 5. Jacob, gedoopt Sommelsdijk 28 januari 1674. 
 6. Nicolaes, gedoopt Sommelsdijk 28 maart 1676. 
 7. Sara, gedoopt Sommelsdijk 2 maart 1678. 
 8. Jaques, volgt III. 
 9. Jan, gedoopt Sommelsdijk 16 augustus 1682. 
 
 Als doopgetuigen bij deze kinderen treden op: Jacques Verhulp, Lidia (geen achternaam 

genoemd), Nicolaes de Ridder, Paulus de Ridder, Sara Paulusdr, Dirckje Woutersdr Arcken-
bout, Johan de Ridder, Johan Suijdijck, Lijsbeth de Roij, Corstiaen Lodewijx, Catlijngen 
Verhulp, Anthonij Jaquesse Verhulp, Maria Jaquesse Verhulp, Isak Claessen de Ridder, 
Anneken Claes, Arjaenjen Groenendijcke, Pieter Tichelman en Teunis Jaquesse Verhulp. 

 
III Jacques Abrahams de Ridder, gedoopt Sommelsdijk 29.8.1679, trouwt Middelharnis 

(ondertrouw 25.6) 1707 Maria Arens Bosschieter, dochter van Aren Corstiaense Bosschieter 
en Sara Commerse Zeedijck. 

 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Aerjaentje, gedoopt Sommelsdijk 27 november 1707 (Isak de Ridder, Lidia de Ridder) 
 2. Arent, gedoopt Nieuwe Tonge 24 augustus 1710 (Korstiaan Arens Bosschieter, Sara 

Kommers) 
 3. Abram, gedoopt Nieuwe Tonge 17 oktober 1711 (Isaac de Ridder, Lijdia de Ridder) 
 4. Abraham, gedoopt Nieuwe Tonge 18 maart 1713 (Claas de Ridder, Lijdia de Ridder) 
 5. Corstiaen, gedoopt Nieuwe Tonge 20 oktober 1720 (Geert Bosschieters, Arentje 

Boschieter) 
 
 Als getuigen bij de doop van de voornoemde kinderen komen voor: Isaac de Ridder, Lidia de 

Ridder, Korstiaan Arens Bosschieter, Sara Kommers, Claas de Ridder, Geert Bosschieters en 
Arentje Bosschieter. 

 
Marcel Verolme, Zoetermeer 
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