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 VAN HET BESTUUR  
 
De opening van ons nieuwe centrum op 2 november 1996 in Dirksland was een groots gebeuren, 
waarbij het ons aan publiciteit niet heeft ontbroken. Ca. 170 gasten woonden de festiviteiten bij en 
waren getuige van de openingshandeling: het onthullen van de naam van het pand.  
"Het feijne kwartier" prijkt nu op de voorgevel. Dank zij de geweldige inzet van de bestuursleden, de 
leden van de werkgroep en enkele vrijwilligers kon alles op tijd gerealiseerd worden. Wij hopen dat u als 
donateur ondertussen al een kijkje bent wezen nemen, of dat u dat in het nieuwe jaar gaat doen. 
De openingstijden zijn enigszins gewijzigd. Voortaan zal het archief open zijn op de eerste en derde 
zaterdag van de maand. Er zijn enkele uitzonderingen, maar die vindt u tussen alle data op het 
bijgevoegde schema. Meer openingstijden betekent tevens dat er meer mensen ingezet moeten 
worden. Ik wil u daarom de volgende vraag voorleggen. Wilt u ook dienst doen als vrijwilliger op de open 
dagen? Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u met mij contact opnemen. Wij wensen u het beste 
voor 1997 en wij hopen dat u menig vruchtbaar uurtje in "Het Feijne Kwartier" zult doorbrengen. 
C.J.Hameeteman 
 
 VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Ondanks de geweldige steun die we van de Rabobank te Dirksland hebben ondervonden hebben de 
opening en de inrichting toch nog aardig wat gekost zodat de kas op een gegeven moment gewoon leeg 
was. Verder zijn door onder meer de uitgave van de Nieuwsbrief de vaste uitgaven nu ook toegenomen 
en dat betekent dat het donateursbedrag dit jaar wel gewijzigd zal worden. U wordt tenslotte nu op 
klasse gehuisvest. Uiteraard zijn giften ook dit jaar uiterst welkom. Ter gelegenheid van de opening 
mochten we van verschillende kanten in totaal ca. ƒ 800,-- aan giften in ontvangst nemen en daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee. 
Verder kwam vlak voor het samenstellen van deze Nieuwsbrief onze redakteur met de mededeling dat 
een goede relatie van hem het vorstelijke bedrag van ƒ 3.500,-- heeft geschonken. De gever is duidelijk 
overtuigd, dat onze activiteiten van zeer serieuze aard zijn en zijn wens is dat ons werk onder alle 
omstandigheden dient te worden voortgezet. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor deze belangrijke gift 
en zullen ons best doen ons werk waar te maken. Een dergelijk hoog bedrag is natuurlijk een unicum, 
maar misschien kunnen diegenen, die het kunnen missen een extra gift schenken, zodat wij in de 
toekomst u nog meer service in Dirksland kunnen bieden. 
 
Sommige donateurs hebben hun donatie voor 1997 al betaald. Voorzover u nog niet heeft betaald wordt 
u bij deze vriendelijk verzocht de donatie voor het jaar 1997 over te maken op 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 inmiddels veranderd en is nu: 453444. Dit 
jaar is de minimumdonatie nog ƒ 15,--. 
 
 OPEN DAGEN 
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Zoals u uit het voorgaande heeft begrepen zal het archief voortaan open zijn op de eerste en derde 
zaterdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. Verder is nu al bekende dat de 
opening op de eerste zaterdag van september wordt verschoven naar de twee zaterdag in verband met 
de Open Monumentendag op 6 september 1997. Het openingsschema voor het eerste halfjaar ziet er 
als volgt uit) met de namen van de leden van de werkgroep die dan aanwezig zullen zijn): 
 4 januari  C.J. Hameeteman 
 18 januari  W.G. Visser 
 1 februari  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
 15 februari  C. Esser 
 1 maart  J. Rooij 
 15 maart  J.H. Kalle 
 5 april   J. van Wezel 
 19 april  J. Rooij 
 3 mei   C. Verbiest 
 17 mei   M. Verolme 
 7 juni   C.J. Hameeteman 
 21 juni   W.G. Visser 
Deze dagen zijn gratis toegankelijk voor donateurs. Niet-donateurs betalen ƒ 5,- per dag ofwel  
ƒ 2,50 per dagdeel. Het bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan deze 
openingstijden willen vasthouden, kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen in de gelegenheid om op 
de zaterdag naar Dirksland te komen. In dat geval bestaat de mogelijkheid het de heer J. Rooij of met 
de heer J. van Wezel een aparte afspraak te maken. De telefoonnunmmers zijn: (0187)484504 (dhr. 
Rooij) en (0187)491663 (dhr. van Wezel). 
 
 GESCHENK VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF  
 
Van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag mochten wij een kopie ontvangen van: 

 
Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken,  

benevens van de registers van overledenen enz.  
in Zuid-Holland 

daterende van voor de invoering 
van de Burgerlijke Stand 

door 
H. BROUWER 
Uitgave 1993 

 
Wij zijn het Algemeen Rijksarchief zeer erkentelijk en betekent het voor onze bezoekers van het 

archief een buitengewoon goed hulpmiddel om via deze inventaris te kunnen nagaan welke bronnen 
inzake Zuid-Holland zich in Den Haag bevinden. 

 
OP ZOEK NAAR EMIGRANTEN IN DE U.S.A.  

 
Bij het onderzoek naar afstammelingen Kreeft van Goeree-Overflakkee zocht ik ook in de bevol-
kingsregisters van de gemeente Oost-Flakkee. 
Hierin ontdekte ik dat een Jan Kreeft met zijn vrouw en kinderen op 28 maart 1887 waren geëmigreerd 
van Ooltgensplaat naar Paterson in Noord-Amerika. Jan was al eerder in de USA geweest, want toen 
op 30 juni 1872 hun dochter Christina Cornelia in Ooltgensplaat werd geboren, werd in de geboorteakte 
aangetekend dat de vader in Grand Rapids in Noord-Amerika verbleef. Blijkbaar beviel het Jan hier niet 
zo goed, want hij kwam weer terug naar Nederland. Toch liet dit land hem niet los, want 15 jaar later 
waagden ze de grote stap. Hij was toen bijna 55 jaar oud en zijn vrouw Christina Cornelis Melis was 57 
jaar. Het beroep van Jan was huisschilder en dit was ook het beroep van enige van hun kinderen. 
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Waar beginnen? 
Omdat ik graag wilde weten hoe het Jan en zijn nakomelingen verder was gegaan, schreef ik een briefje 
aan het stadsbestuur van Paterson in de staat New Jersey. Ik wilde namelijk weten of Jan en zijn gezin 
waren neergestreken in de stad Paterson of in de omgeving. Het stadsbestuur van Paterson gaf echter 
geen antwoord. 
Daarom een briefje geschreven naar de Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormonen) in Salt 
Lake City met het verzoek mij te informeren over de mogelijkheden van een onderzoek. 
Heel snel kreeg ik antwoord voorzien van allerlei documentatiemateriaal. Men raadde mij aan contact op 
te nemen met een Family History Centre van hun Kerk in Nederland. In Apeldoorn was zo'n Centrum 
gevestigd. Dus even Apeldoorn bellen voor een afspraak. Daar hoorde ik echter dat er dichter bij huis 
ook zo'n centrum was gevestigd namelijk in Eindhoven. Een afspraak was nu gauw gemaakt en ik heb 
er vele uren doorgebracht voor mijn speurtocht naar Jan Kreeft en de zijnen. 
 
Mormonen 
Het Family History Centre van de Kerk met die lange naam (zoals ik ze oneerbiedig noem) heeft voor 
een genealoog twee belangrijke bronnen te weten: 
1. Alle namen en verdere antecedenten van personen die door leden of sympatisanten van de Kerk zijn 

aangemeld en in hun computerbestanden zijn ingebracht. Meestal betreft het verwanten van leden of 
sympatisanten die hun stamboom of kwartierstaat hebben afgestaan aan de Kerk. In het Family 
History Centre zijn deze gegevens per land te raadplegen en men kan er dus ook terecht voor 
gegevens van andere landen dan Nederland. Het is ook mogelijk om met de inzender of inzendster 
te corresponderen want hun adres kan worden opgevraagd. Tijdens mijn bezoeken waren de 
gegevens op microfiches opgeslagen maar inmiddels is men overgestapt op de cd-rom. 

2. De catalogus van de bibliotheek van de Kerk. Deze bevat een ongelooflijk hoeveelheid films en 
boeken, die men kan opvragen en in het Family History Centre kan inzien. Zo is het bijvoorbeeld 
geen probleem om een gefilmd doopboek van een kerk in Frankrijk te raadplegen in Eindhoven. 
Leden van de Kerk vragen de betreffende film aan. De kosten bedragen ca. ƒ 9.== per film die men 
dan voor een periode van drie maanden kan huren. De film mag niet meegenomen worden naar 
huis. 

 
Paterson 
Voor mijn onderzoek naar Jan Kreeft in Paterson leverden de eerste bestanden geen resultaat op. 
Daarom de catalogus geraadpleegd om te zien welke films er beschikbaar waren over Paterson tussen 
de jaren 1880 - 1930. 
Dat bleken twee bronnen te zijn:  a) een adressen- en beroepengids uit 1894/95 en volgende jaren en b) 
de gegevens van de 12e en 14e volkstelling resp. in 1900 en 1920. 
Al direct bij het afspelen van de eerste film had ik succes want Jan Kreeft werd erin genoemd. 
Hij was nog steeds huisschilder en woonde in Paterson. Dit betekende dat het eerste contact was 
gelegd. 
Bij het verder afdraaien van de films werden steeds meer gegevens gevonden, ook over de kinderen 
van Jan. Zij woonden ook in Paterson. 
De volkstelling van 1900 leverde nog veel meer materiaal op zoals adressen. Het was jammer dat de 
vrouwen niet bij hun meisjesnaam werden genoemd maar alleen bij de voornaam. 
Daarom was het lastig om te achterhalen met wie ze waren getrouwd. Vooral het zoeken naar 
gegevens in de volkstellingen was een moeizaam en langdurig karwei. Immers alle gegevens over de 
inwoners werden genoteerd per straat en huisadres. Een index ontbrak. Toch maar stug volgehouden 
totdat het beeld over het reilen en zeilen van Jan en zijn nakomelingen duidelijk werd. 
Bij het doornemen van lange lijsten met namen, viel het me op dat erg veel Zeeuwse- en Zuidhollandse 
namen te zien waren. Sommige familienamen hadden inmiddels een Amerikaans accent gekregen 
maar anderen waren puur Nederlands. Een voorbeeld van zo'n Amerikaanse invloed vond ik in de 
naam van Lucy Comtabad die in 1930 met John Kreeft trouwde. 
Ongetwijfeld is de naam Comtabad identiek aan de Nederlandse naam Komtebedde. 
Bij mijn bezoeken aan het Family History Centre viel het me op dat de aanwezige leden van deze Kerk 
erg vriendelijk, behulpzaam en zeer deskundig waren. 
Amerikaanse ambassade 
Er ontbrak echter nog veel aan de gegevens die voor een genealoog van belang zijn en daarom vroeg 
ik aan de Amerikaanse ambassade in Den Haag om een kopie uit het telefoonboek van Paterson van 
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personen Kreeft. Ze stuurden mij drie adressen. Eén adres herkende ik onmiddellijk, want dat adres had 
ik ook gevonden in de volkstelling van 1920. 
Nu was het contact snel gelegd en kwam een uitvoerige correspondentie op gang met twee 
kleindochters van Jan Kreeft. Beiden waren al in de 80 jaar, maar ze waren erg geïnteresseerd en 
konden veel informatie aandragen. Ook een achterkleinzoon die bij New York woont, werd gevonden en 
ook hij zond materiaal. 
 
Dankzij het Family History Centre van de Mormonen en de medewerking van de Amerikaanse 
ambassade kon een verloren tak worden gevonden en toegevoegd aan de stamboom. 
Bertus van de Pol, Waalre 
 
 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. 
Zendt u s.v.p. ook een bedankje aan hun die de moeite namen om een antwoord in te sturen. De 
redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der vragen en antwoorden. 
 
VRAAG 97.013 - VAN PUTTEN 
 
Roelof Jans van Putten, j.m. van Oude Tonge, tr. Oude Tonge 16.4.1660 Cornelia Jans VEL. Uit dit 
huwelijk worden te Ooltgensplaat een aantal kinderen gedoopt, waaronder Pieter te Ooltgensplaat 
20.3.1667; doopgetuige is dan Cornelis Maertens VAN PUTTEN, die woont Ooltgensplaat en gehuwd is 
met Helena (Leentje) Bastiaens. Is er een familierelatie? 
R.Ch. Verschuur, 's-Gravenhage 
 
VRAAG 97.014 - BOM  
 
Huijbert DE BRUIJNE, ged. Hontenisse 19.10.1721, tr. Ooltgensplaat 10.12.1755 Jannetje BOM, j.d. 
van Ooltgensplaat, hieruit als enig kind Pieternella de Bruijne, ged. Ooltgensplaat 21.11.1756.  
De enige Jannetje Bom, die ik verder kan vinden is Jannetje, gedoopt Ooltgensplaat 27.5.1741 als 
dochter van Cornelis Jans Bom en Kommertje Grootemaat; zij was bij haar huwelijk dan pas 14 jaar; is 
zij identiek met de vrouw van Huijbert de Bruijne? 
R.Ch. Verschuur, 's-Gravenhage 
 
VRAAG 97.015 - LAUWE/ALEMAN  
 
Wie waren de ouders van Cornelis Ariensz LAUWE, geboren voor 1696 te Ouddorp en van Maria 
Cornelis ALEMAN, met wie Cornelis  voor 1718 (in Ouddorp?) trouwde? Zij kregen zeven kinderen. Ook 
gaarne de gegevens van de grootouders van beiden. 
Wie houdt zich ook bezig met de geslachten Lauwe en Aleman? 
L. Akershoek, Wemeldinge 
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VRAAG 97.016 - MUNTERS/OUBOTER/VAN DER LINDEN  
 
Adrianus Adriaansz MUNTERS, gedoopt Swaluwe 10.3.1709, zn van Adriaan Munters en Maria van 
Soest, trouwt (1) Ooltgensplaat 4.4.1735 als j.m. van Swaluwe met Suzanna Bartholomeuse 
OUBOTER, j.d. van Oude Tonge, begraven Oude Tonge 3.12.1740, trouwt (2) Oude Tonge 14.4.1742 
met Lena Ariens VAN DER LINDEN, geboren Lindt, gedoopt Zwijndrecht 19.3.1719, dochter van Arie 
Schalken van Linden en Mayke Janse Kok. 
Gaarne zoek ik kontakt met diegenen, die deze geslachten ook onderzoeken.  
A.C.Joppe, Sommelsdijk 
 
VRAAG 97.017 - BESOOIJEN/GRINWIS/VAN HUIJSEN/VERSCH UURE/WITTE 
 
Gaarne zou ik de overlijdensdata willen weten van: 1. Gerrit Willems van Besooijen, gedoopt Oud-
Beijerland 29.08.1723, verm. overleden Middelharnis 3.07.1780, echtgenote van Tannetje Anthonisse 
Rijke. 2. Jacob Pieters Grinwis, gedoopt Ouddorp 26.08.1731, gehuwd met Johanna Hendriks 
Verschuure. 3. Cornelis Aartse van Huijsen, geb. onder Rugge, gedoopt Brielle 7.03.1734, gehuwd met 
Adraantje Maartens Witte. 3. Johanna Hendrikse Verschuure, ged. Sommelsdijk 5.1.1731, gehuwd met 
Jacob Pietersz Grinwis. 4. Adriaantje Maartens Witte, ged. Ouddorp 12.2.1741, gehuwd met Cornelis 
Aartse van Huijsen. 
J.C.Looijen, Koog a.d. Zaan.  
 
VRAAG 97.018 - REIJGEL etc.  
 
Ik zoek naar de passagierslijst van het schip genaamd Hugo Grootnis of Hugo de Groot, vermoedelijk 
vertrokken van Rotterdam en te New York aangekomen juli/augustus 1847. Een aantal kolonisten in 
Zeeland, Michigan beweert dat hun voorouders aan boord waren, maar ook mijn voorouders, de familie 
Reijgel/Reichel bevonden zich aan boord van dit schip. 
Deze kwamen uit Ouddorp, zoals er zich nog meer families uit dit dorp aan boord bevonden, zoals 
Tanis, Tak, Grinwis, den Uijl, van Regenmorter, van der Stadt, Kaslander, Broekman etc. 
Mijn vraag is of iemand de naam van dit schip kent en bijzonderheden heeft over de reis en de 
passagiers. 
Christopher J. Penning, Wyoming, Michigan U.S.A. 
 
VRAAG 97.019 - VAN WEEL  
 
Er zouden zich in een kerk op Goeree-Overflakkee gebrandschilderde ramen bevinden, voorstellende 
het wapen van de familie van Weel. Wie kan ons hiervan de afbeelding en/of beschrijving verstrekken? 
Piet en Sheila van Weel, Ft.Meade, Maryland U.S.A. 
 
 ANTWOORDENRUBRIEK  
 
Antwoord op VRAAG 96.008 - WITVLIET  
 
Coenraad Janse Witvliet, lakenhandelaar te Middelharnis (1664 - 1679), doopsgezind, overleden 
december 1685 te Middelharnis (begraven op kerkhof). 
Kind: Annetje Coenraads van Witvliet, doopsgezind, begraven 9.6.1688 te Middelharnis (op het 
kerkhof), tr. 29.1.1679 te Middelharnis (gerecht) Jan Joose Kom, doopsgezind, begraven 2.8.1720 te 
Middelharnis (begraven op kerkhof). 
In Maart 1714 is hij mede-ondertekenaar als diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Middelharnis 
van de attestatie van Arend Klaase Braber en Maria Erasmus Jongeling voor hun vertrek naar 
Goedereede. Tevens is ondertekend door Aren Jacobsz den Bleiker. 
F. van Heest, Kempenaar 75, 2991 PJ Barendrecht 
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Antwoord op VRAAG 96.009 - HOECK (van redaktiewege ingekort)  
 
1. Jan Pietersz HOEK, geb. Ouddorp 6.10.1677, trouwt Aaltje Rokusdr WITHAAR, geb. ca. 1677 
2. Pieter Dirksz HOECK, geb. ca. 1632, overleden voor 1693, eigenaar van ca. 6 g. bouwland in hwt 

Oudeland, schepen Oudeland (1670-1700), gasthuismeester en boekhouder van gasthuizen, trouwt  
Ouddorp 10.12.1662 met  

3. Barbera Arentse CAPITEIJN, geboren ca. 1638 
4. Dirk Pietersz HOECK, geb. in Ouddorp, overl. na 1663, eigenaar van twee stukjes land,  groot 3g. 

75r. in het Oudeland, trouwt 
5. Aerjaentje Jans, overl. na 1665. 
6. Arent Jacobsz CAPITEIJN, geb. Goedereede ca. 1608, overl. Ouddorp 1686, veerman, eigenaar 

(sinds 1642) van een huis in de Weststraat te Ouddorp en van een boomgaard (sedert 1652, groot 
200 roeden. In 1664 verkoop hij een halve schuur (bij Goedereede) met fuiken en allerlei gereed-
schap voor de zalmvangst, trouwt 

7. Aaltje Jans SWARDAM, geb. voor 1618, overl. na januari 1678, wanneer ze nog optreedt als 
doopgetuige. 

 De volledige kwartierstaat is inmiddels naar de vragensteller verzonden. 
L. Akershoek, Noorder Achterweg 71, 4424 ED Wemeldinge 
 
Antwoord op VRAAG 96.010 - HARTMAN  
 
Een exact antwoord op de vraag waar en wanneer Pieter Hendriksz Hartman is geboren is waar-
schijnlijk niet te geven. Bij zijn huwelijk op 4.5.1755 te Oude Tonge wordt alleen vermeld dat bruid en 
bruidegom “van hier” (dus Oude Tonge) zijn. Dat garandeert nog niet dat zij daar ook geboren zijn. 
Zoals hierna zal blijken is dat echter wel waarschijnlijk. 
Het heeft er alle schijn van dat Pieter in ieder geval twee broers, Willem en Aren, en een zuster 
Lammerijna had. Willem en diens tweede vrouw, Maria de Bruin, zijn namelijk te Oude Tonge op 
8.7.1770 getuige bij de doop van Pietertje, de jongste dochter van Pieter en Lena Jacobs Stander. 
Lammerijna is op 24.2.1737 en 22.3.1739 present bij de dopen van kinderen van Aren resp. Willem. 
Van Lammerijna is geen huwelijk gevonden. Bij de eerste huwelijken van Willem en Aren staat dat zij 
geboren zijn in Oude Tonge. Dit maakt het zeer aannemelijk dat ook Pieter en Lammerijna daar 
geboren zijn. Spijtig genoeg zijn de doopboeken van Oude Tonge van 1691 tot en met 1734 niet 
bewaard gebleven, zodat de dopen van deze vier Hartmannen niet meer te vinden zijn. 
De vader van Pieter en zijn broers en zuster zal Hendrik Willemsz Hartman zijn, die drie keer getrouwd 
is geweest, namelijk in 1704, 1711 en 1730. Het is niet met zekerheid te zeggen of de hier genoemde 
kinderen uit het eerste of het tweede huwelijk stammen. Pieter en Willem noemen beiden één van hun 
dochters Neeltje, wat ook de naam is van de tweede vrouw van Hendrik Willemsz Hartman. 
Vermoedelijk zijn zij dus uit het tweede huwelijk geboren. In dat geval is Pieter naar zijn grootvader 
maternel vernoemd. Aren, die als eerste van de broers in het huwelijk treedt, stamt denkelijk uit het 
eerste huwelijk. 
Over Hendrik Willemsz Hartman is nog te zeggen dat bij zijn eerste huwelijk is aangegeven dat hij is 
geboren in een plaats die zich met enige moeite laat lezen als “Millik”. Waar deze plaats ligt en of dit de 
juiste spelling is, is mij niet bekend. De klank komt mij nogal Duits voor. 
Samenvattend volgt hierna een beknopte samenstelling van het gezin Hartman, die beslist nog zal 
kunnen worden aangevuld door onderzoek in secundaire bronnen. Tot slot merk ik op dat de huwelijken 
van Oude Tonge over 1690-1720 zijn te vinden in band 56 II van de Collectie Afschriften DTB (de 
“Blauwe Serie”) van het Rijksarchief in Den Haag. Dit trouwboek is niet verwerkt in de welbekende 
klappers op de DTB ! 
 
I Hendrik Willemsz Hartman, geboren “Millik”, tr. (1e) Oude Tonge (otr. 19.4) 11.5.1704 Maria Willems 

Oosterlingh, geboren Oude Tonge, tr. (2e) Oude Tonge (otr. 8.5) 25.5.1711 Neeltje Pieters Gebuys, 
tr. (3e) Oude Tonge (otr. 20.5) 4.6.1730 Neeltje Bastiaens Hoogmoet, wed. van Teunis Bastiaensz 
Drooger. 
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 Uit het eerste of tweede huwelijk (volgorde onzeker): 
 1. Aren Hendriksz Hartman, geboren Oude Tonge, tr. (1e) Oude Tonge (otr. 9.2) 27.2.1732 

Geertruij Bastiaens Hoogmoet, wed. van Johannes Beverland, tr. (2e) Dirksland (otr. Dirksland 
4.10, attestatie vanuit Oude Tonge 27.10) 1737 Neeltje Jansz Doorn, wed. van Leendert 
Schuurmans, wonende onder Melissant. 

 2. Willem Hendriksz Hartman, geboren Oude Tonge, tr. (1e) Oude Tonge (otr. 16.5) 2.6.1732 
Willemijntje Claasse van der Sloot, geboren Oude Tonge, tr. (2e) Oude Tonge (otr. 16.4) 
8.5.1746 Maria Dingemans de Bruin, wed. van Jilles van Sintanneland. 

 3. Pieter Hendriksz Hartman, uit Oude Tonge, tr. Oude Tonge (otr. 11.4) 4.5.1755 Lena Jacobs 
Stander, uit Oude Tonge, dochter van Jacob Leendertsz Stander en van Geertje Davids 
Bakker. 

 4. Lammerijna Hartman. 
Marcel Verolme, Spectrumsingel 239, 2718 JS Zoetermeer 
 
Antwoord op VRAAG 96.011 - DOORN/DOORNHEIJN  
 
Inderdaad is de naam Doornheijn bij de Dirkslandse tak van deze familie veranderd in Doorn. De reden 
van die verandering zal wel altijd een geheim blijven (ter onderscheiding van een andere tak? 
familieruzie? naamsverkorting uit gemakzucht?). Enig speurwerk in de DTB van Dirksland maakt 
overigens duidelijk dat de naamsverandering zich geleidelijk heeft voltrokken en al is begonnen in de 
jaren ‘30 van de 18e eeuw, zelfs al voor de geboorte van Johannes Cornelisz Doorn, de persoon die in 
de vraag wordt genoemd. Een en ander wordt duidelijk aan de hand van de nu volgende 
fragmentgenealogie. Hierin zijn geen kinderen opgenomen waarvan alleen de doop bekend is. 
I Johannes Cornelis Doornheijn, j.m. van Melissant, tr. Dirksland (otr. 11.4) 4.5.1692 Laurijntje Eeuw-

ouds, j.d. van Dirksland. 
 Uit dit huwelijk o.a.: 
 1. Willemtje (doopgetuige te Dirksland als Doornheijn 20.11.1728 en 18.2.1736) 
 2. Claasje (doopgetuige te Dirksland als Doornheijn 7.4.1725 en 18.12.1734 en als Doorn 

18.11.1741) 
 3. Cornelis, volgt IIa. 
 4. Pieter, volgt IIb. 
 5. Cornelia, gedoopt Dirksland 25.3.1714 (doopgetuige te Dirksland als Doorn 24.12.1738). 
 
IIa Cornelis Jansz (Johannesz) Doorn (Doornheijn), gedoopt Dirksland 6.1.1697, tr. (1e) Pieternella 

Jacobsdr Plokhoij, tr. (2e) Leentje Leenderts Gestel, tr. (3e) Ariaantje Jacobs van Volse(l). 
 Bij de doop van zijn zoon Jacob te Dirksland op 18.8.1731 heet Cornelis voor het eerst Doorn. 

Daarna komt hij nog slechts twee keer als Doornheijn voor in de doopboeken, namelijk op 18.12.1-
734 en 18.2.1736. 

 Uit deze huwelijken o.a.: 
 1. Laurijntje Cornelisse Doorn, geboren Melissant, gedoopt Dirksland 7.4.1725, woont bij huwelijk 

onder de jurisdictie van Sommelsdijk tr. Sommelsdijk (otr. 11.4) 4.5.1755 Cornelis Jobsz 
Trommel, geboren Middelharnis. 

 2. Jacob Doorn, geboren Dirksland, gedoopt Dirksland 18.8.1731, tr. Dirksland (otr. 20.7) 
12.8.1764 Aegje Cornelisse Vonk, geboren Dirksland. 

  Alleen bij de inschrijving in het Dirkslandse gaardersregister op 15.4.1762 wordt Jacob één keer 
Doornheijn genoemd. Alleen bij de doop van zijn eerste kind op 5.2.1764 staat hij vermeld als 
Van Doorn. Verder heet hij Doorn. 

 3. Johanna Cornelisse Doorn (Doornhein), gedoopt Dirksland 18.2.1736, tr. Dirksland (otr. 27.1) 
19.2.1758 Leendert Philips Admiraal. 

  Bij de doop van haar eerste kind te Dirksland op 15.10.1758 wordt Johanna één keer 
Doornhein genoemd. Het is hier duidelijk te zien dat de naam eerst is geschreven als “Doorn” 
en dat “hein” later speciaal met een invoegteken is bijgeschreven. 
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 4. Johannes Cornelisse Doorn (Doornheijn), gedoopt Dirksland 24.12.1738, tr. Dirksland (otr. 
16.4) 9.5.1762 Cornelia Adriaense Melissant. 

 5. Klaas Doorn, geboren Dirksland, gedoopt Dirksland 18.11.1741, tr. Dirksland (otr. 30.3) 
29.4.1764 Grietje Lodder, geboren Dirksland. 

 
IIb Pieter Jansz (Johannesz) Doorn (Doornheijn), ged. Dirksland 13.3.1707, j.m. onder Melissant, tr. 

Dirksland (otr. 12.2) 3.3.1734 Catelijntje Leenderts Duijm, j.d. onder Dirksland. 
 Bij zijn huwelijk wordt Pieter al Doorn genoemd. Later komt hij in de doopboeken nog enkele malen 

als Doornheijn voor, te weten op 18.12.1734 en 18.2.1736. 
 Uit dit huwelijk o.a.: 
 1. Johannes Doorn, woont bij huwelijk te Melissant, tr. Dirksland (otr. 28.3) 13.4.1760 Cornelia van 

der Harp. 
Marcel Verolme, Spectrumsingel 239, 2718 JS Zoetermeer 
 
Antwoord op VRAAG 96.012 - BEZOOIJEN  
 
Willem Gerritsz Besoije trouwt Ouddorp 10.4.1794 (Gaarders Ouddorp 4:I/f.35) als j.m. met Cornelia 
Leeners j.d. Na het overlijden van Willem op 22.5.1805 te Ouddorp, hertrouwt Cornelia op 29.4.1808 te 
Ouddorp (trouwboek Ouddorp 6/f.71) als weduwe van Willem van Besooijen met Abram den Bout, 
weduwnaar van Adriaantje Bosloper, beiden geboren in Ouddorp. 
In Ouddorp werd op 28.9.1794 dochter Tannetje geboren, voor zover bekend hun enig kind, welke te 
Ouddorp op 11.3.1814 huwde met Jacob van Huijzen, gedoopt Ouddorp 14.11.1790, zoon van Pieter 
Cornelisz van Huijzen en Hendrica Jacobs Grinwis. 
A.van Evelingen 
 
Antwoord op VRAAG 96.013 - VAN HUIZEN  
 
Inderdaad zijn uit het huwelijk Pieter van Huizen en Maria Christina Huijbrechtse in Ouddorp drie 
kinderen geboren, namelijk 1. Jacob, geboren Ouddorp 29.10.1847. 2. Christina, geboren Ouddorp 
5.3.1850, overleden aldaar 18.5.1850. 3. Christina, geboren 10.4.1851. 
Deze gegevens werden gevonden in het bev. reg. van Ouddorp 1850/1860. In het bev.reg 1861/1895 
komt dit gezin niet meer voor. Evenwel wordt in het bevolkingsregister 1850/1860 geen vermelding 
gemaakt van vertrek uit de gemeente Ouddorp. 
A.van Evelingen 
 
 AANBOD  
 
De heer R.B.J.Both te Fijnaart beschikt over honderden gegevens van de familie Both, voorn. Dirksland 
en Melissant. Omdat het wiel niet tweemaal behoeft uitgevonden te worden is het misschien raadzaam 
dat degenen die ook aan deze genealogie willen beginnen eens kontakt met hem opnemen.  
Zijn adres luidt: Zwingelspaansedijk 4, 4793 SH Fijnaart, telefoon: 0168 403293. 
Ook via het internet is de heer Both bereikbaar:  E-mailadres: ruud_ien@concepts.nl    
 
 
 
 
 
 
 
 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 



  
 
 9 

Leden :J.H. Kalle, Herkingen 

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

J. Rooij, Middelharnis 

J. van Wezel, Stellendam 
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 NIEUWSBRIEF 

GENEALOGISCH CENTRUM  1 GOEREE-OVERFLAKKEE    
  
 
april 1997         2e jaargang, nr 2 
 
 
redactie:          secretariaat: 
A. van Evelingen         mw. C. Westdorp-Priem 
Van Beethovenlaan 40        Stationsweg 2 
2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel       3247 BW Dirksland 
tel. (0180)313894        tel: (0187)691904 
fax: (0180)316851 
E-mail: abraham@box.nl 

 
 VAN HET BESTUUR  
 
Al drie maanden lang is ons centrum, Het Feijne Kwartier, iedere eerste en derde zaterdag van de 
maand geopend. Het bezoekersaantal is gemiddeld zo'n 15 personen. Ook het donateursaantal stijgt 
gestaag. Er komen nu ook meer aanmeldingen op ons eiland en daar zijn we als bestuur heel blij mee. 
Voor u is het een stimulans om ook op Goeree-Overflakkee het bestand te helpen uitbreiden. Op 
Koninginnedag hopen we in Dirksland acte de présence te geven bij de festiviteiten die daar plaats 
zullen vinden. U kunt ons dan waarschijnlijk vinden op het parkeerterrein achter de Rabobank. Zaterdag 
24 mei is de landelijke genealogische dag van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Ditmaal vindt 
dat gebeuren plaats in Zierikzee aan boord van een schip. Het is de bedoeling dat we daar een stand 
voor onze rekening nemen. 
Cornelis J. Hameeteman, voorzitter (per e-mail bereikbaar op hameeteman@tref.nl) 
 
 VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Een groot deel van onze donateurs heeft de donatie voor dit jaar betaald. De donateurs van wie op 27 
maart nog geen betaling was binnengekomen treffen bij deze Nieuwsbrief een voorbedrukte acceptgiro 
aan. Het kan natuurlijk zijn dat uw betaling en de toezending van de Nieuwsbrief elkaar hebben gekruist. 
In dat geval kunt u de acceptgiro als niet verzonden beschouwen.  
W.G. Visser, penningmeester (per e-mail bereikbaar op W.G.Visser@inter.nl.net) 
 
 OPEN DAGEN 
 
Het archief is open op de eerste en derde zaterdag van de maand met uitzondering van de 
zomermaanden. De opening op de eerste zaterdag van september wordt verschoven naar de tweede 
zaterdag in verband met de Open Monumentendag op 6 september 1997. Het openingsschema ziet er 
voor de komende periode als volgt uit (met de namen van de leden van de werkgroep die dan aanwezig 
zullen zijn): 
 
 19 april  J. van Wezel 
 3 mei   C. Verbiest 
 17 mei   M. Verolme 
 7 juni   C.J. Hameeteman 
 21 juni   W.G. Visser 
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Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen ƒ 5,- per dag ofwel ƒ 2,50 per dagdeel. Het 
bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan deze openingstijden willen 
vasthouden, kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen in de gelegenheid is om op de zaterdag naar 
Dirksland te komen. In dat geval bestaat de mogelijkheid met de heer J. Rooij of met de heer J. van 
Wezel een aparte afspraak te maken. De telefoonnummers zijn: (0187)484504 (dhr. Rooij) en 
(0187)491663 (dhr. van Wezel). 
 
 FLAKKEESE BOEFJES (2)  
 
Dit keer Flakkeese boefjes van vóór het jaar 1811, het jaar waarin de opzet van veel archieven 
veranderde als gevolg van de Franse invloeden. Het is een periode waarin de juridische organisatie op 
Goeree-Overflakkee nogal ingewikkeld was. Wil je gericht onderzoek doen in de rechterlijke archieven 
van het eiland uit die tijd, dan moet je iets weten over de organisatie van de rechterlijke en bestuurlijke 
macht ter plaatse. 
 
De politieke en rechterlijke structuur  
 
Om te beginnen was er van halverwege de 15e eeuw tot 1751, het jaar waarin de Statendam werd 
aangelegd, sprake van twee aparte eilanden: Westvoorne, doorgaans Goeree genaamd, en 
Zuidvoorne. Zuidvoorne was door het riviertje de Vlakke Ee (het tegenwoordige Haringvliet) gescheiden 
van Voorne en Putten en heette daarom ook wel Voorne over Flakkee (een duidelijke verbastering van 
Vlakke Ee), en later kortweg Overflakkee of Flakkee. 
De beide eilanden, en in het bijzonder delen van Flakkee, werden begeerd door zowel Zeeland als 
Holland. Uiteindelijk kwam het in 1578 tot een akkoord, waarbij Sommelsdijk als enclave onder Zeeuws 
bestuur kwam. De rest van het gebied bleef bij Holland en werd in leen gegeven, deels aan de heren 
van Putten en deels aan de heren van Voorne. Om precies te zijn behoorden Middelharnis, Stad aan 't 
Haringvliet, Ooltgensplaat en Den Bommel tot Putten. Ouddorp, Goedereede, Dirksland, Herkingen, 
Melissant en Oude en Nieuwe Tonge vielen onder Voorns bestuur. Dat gold ook voor Stellendam dat 
pas eind 18e eeuw werd gesticht. 
Van al deze plaatsen was Goedereede de enige met stadsrechten. Buiten de stad waren er 
heerlijkheden, die bestonden uit één of meer dorpen of polders. Vooral op Flakkee waren er 
heerlijkheden die meerdere plaatsen omvatten. St. Adolfsland bestond uit Ooltgensplaat en Den 
Bommel, terwijl Grijsoord de dorpen Oude en Nieuwe Tonge omvatte. De heerlijkheid Klinkerland 
bestond uit Melissant, Herkingen en een klein deel van Nieuwe Tonge. 
De rechtspraak was per heerlijkheid geregeld, maar was vaak beperkt tot de minder ernstige delicten. 
Alleen in de stad Goedereede en in de hoge heerlijkheid (halsheerlijkheid) Klinkerland mocht men alle 
soorten misdrijven zelf afhandelen, ook die waarop een lijfstraf of zelfs de doodstraf stond. Binnen 
Grijsoord werden dergelijke misdrijven ter plaatse behandeld door een college dat de baljuw van Voorne 
vertegenwoordigde. Voor de overige heerlijkheden die tot Voorne behoorden vond de behandeling van 
ernstige zaken plaats in Brielle. Wie zich in het Puttense deel van Flakkee aan een ernstig feit schuldig 
maakte werd berecht in Geervliet, het hoofdkwartier van de heren van Putten. Een enkele keer 
bemoeide het Hof van Holland in Den Haag zich met incidenten op het eiland. De hoge rechtspraak met 
betrekking tot Sommelsdijk had plaats in Zierikzee. 
 
De criminele rechtspraak in de archieven  
 
Nu we een globale indruk hebben van de rechterlijke macht op Goeree-Overflakkee in de oude tijden 
wordt ook duidelijk waar we moeten zijn voor archieven aangaande criminele rechtspraak. Daarbij 
maken we onderscheid tussen bijvoorbeeld getuigenverklaringen, verhoren van verdachten en de 
behandeling van lichte vergrijpen, die we in principe in het rechterlijk archief van elke stad of heerlijkheid 
kunnen tegenkomen (voor zover bewaard gebleven) en de behandeling van de ernstige zaken die we 
alleen vinden in de archieven van de gerechten die de hoge rechtspraak uitoefenden. We zien dit aan 
het volgende voorbeeld. 
Op 2.11.1610 (RA Zuid-Holland, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 99, fol. 32v) legde Adriaantje Davidsdr een 
verklaring af voor de Sommelsdijkse schepenbank over wat zich vijf dagen eerder in haar herberg, de 
Antwerpen, had afgespeeld. Volgens haar zeggen had ene Claas, ook genaamd jonge Claas Ranck, in 
een dronken bui een andere gast, genaamd Gerrit neergestoken, die kort daarna overleed. Aanleiding 
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was de weigering van Gerrit om geld te lenen aan Claas, die zijn eigen centen zojuist had vergokt. Een 
andere getuige was chirurgijn Willem Thin, die bij de lijkschouwing had vastgesteld dat de dood van 
Gerrit inderdaad het gevolg was van de messteek, waarbij het ruggemerg was geraakt. De dader was 
gelijk ingerekend door Lambrecht de diender, die toevallig ook in de herberg aanwezig was. Gezien de 
ernst van het delict was de Sommelsdijkse baljuw niet gerechtigd de zaak zelf te behandelen. Om te 
achterhalen hoe het met Claas afliep kijken we in de “criminele rollen” in het rechterlijk archief van 
Zierikzee (RA Zeeland, ORA Zierikzee, inv.nr. 3848, fol. 248). We lezen daar dat Claas zit opgesloten in 
het Gravensteen en op 6.11.1610 wegens doodslag wordt veroordeeld tot de doot metten zwaerde 
(onthoofding).In dit geval hebben we wel wat geluk, doordat het vonnis al wordt geveld binnen twee 
weken na het plegen van het misdrijf. Wanneer de toedracht van een zaak minder duidelijk is, kan een 
proces soms wel jaren duren en is er aardig wat zoekwerk nodig om de hele procesgang in de 
archieven terug te vinden. 
 
Dossiers  
 
Soms vinden we complete dossiers betreffende een rechtszaak. Daarin zijn allerlei (afschriften van) 
stukken opgenomen, zoals het verslag van het verhoor (meestal interrogatie genoemd), 
correspondentie over ingewonnen juridische adviezen bij de advocaten van het Hof van Holland, 
getuigenverklaringen, verzoekschriften van de verdachten en verslagen van de rechtszittingen. Een 
bescheiden voorbeeld daarvan is inv.nr. 1179 uit het Heerlijkheidsarchief van Grijsoord, waarin ook de 
archieven van Klinkerland zijn opgenomen. 
Dit dossier betreft de zaak van het gerecht (de vierschaar) van Klinkerland contra Leendert Philipsz 
Admirael. In een extract betreffende de rechtdag van 11 oktober 1641 staat o.a. dat is gebleken dat den 
voornoemden Admirael met Adam Arensen naer eenighe kijffachtighe woorden int eerste van december 
van den jare sesthienhondert veertich in gevecht geraeckt zijnde den selven Adam met een mes in sijn 
arm gesteecken heeft ende hij onlangs daer naer deser werelt overleden is. Ook is er een verklaring van 
doctor Hubertus de Bije uit Middelharnis, doctor Theodorus Magerus uit Sommelsdijk en de chirurgijns 
Carolus Tulck uit Oude Tonge, Lenert van Goudtswaert uit Dirksland en Johan de Ridder uit Nieuwe 
Tonge, die bij de autopsie hebben vastgesteld dat de steekwond in de arm onmogelijk de oorzaak kan 
zijn geweest van het overlijden van het slachtoffer. Ondanks deze conclusie van de medici, blijkt uit een 
document van 1645 dat Leendert toch is verbannen en dat zijn goederen verbeurd zijn verklaard 
(geconfisceerd). Gelukkig heeft de heer van Klinkerland, Johan de Nobelaer, daarbij enig mededogen 
betoond jegens Leenderts vrouw en vier kinderen. 
Uit een ander stuk (inv.nr. 1190) in hetzelfde archief blijkt inderdaad dat er doodvonnissen in Klinkerland 
konden worden voltrokken. Op 5 juli 1773 krijgt de rentmeester opdracht tot het openbaar aanbesteden 
van het maaken en zetten van een nieuwe galgh van eykenhoudt in deeze hooge heerlijkheyt van 
Klinkerlandt, ter plaatse alwaer de zelve voorheen aen het Paardegat gestaen heefft. 
Ook in de criminele papieren van het Hof van Holland zijn zaken met betrekking tot Goeree-Overflakkee 
te vinden. Zoals dossier nr. 5480.26, dat gaat over een oproer onder een groep arbeiders, vooral 
afkomstig uit Oldenburg en Oost-Friesland bij de bedijking van het Sommelsdijkse gors. Op 29.4 en 
7.5.1762 pleegden zij vernielingen en molesteerden andere arbeiders. Jan Blok, baas van een ploeg 
arbeiders, was één van de getuigen die werd gehoord om de oproerkraaiers te achterhalen. Of dossier 
5620.14 uit 1803 betreffende Quirijn van Regenmorter uit Goedereede, die ervan werd beschuldigd zich 
te hebben laten omkopen door de bemanning van een gestrand Engels vaartuig, opdat zij konden 
ontsnappen. 
 
Archieven  
 
Het zal in dit artikel duidelijk geworden zijn dat de archieven van de criminele rechtspraak heel wat 
smeuïge details kunnen opleveren om genealogisch of lokaal historisch onderzoek smakelijk aan te 
kleden. Hopelijk heeft dit artikel wat enthousiasme opgewekt om ook eens in deze archieven te duiken. 
Het kost zeker nogal wat zoekwerk, zonder garantie op succes, maar leuke resultaten zullen die moeite 
zeker goed maken. Ter afsluiting van dit artikel nog een overzicht van de meest relevante archieven 
(niet uitputtend) en hun toegangsnummers. Afgezien van het Zierikzeese archief dat zich in het 
Rijksarchief Zeeland te Middelburg bevindt, vindt u alle archieven bij het Rijksarchief Zuid-Holland in 
Den Haag. 
3.03.01.01 Chronologische toegang op de criminele papieren van het Hof van Holland (1572-
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1810). 
3.03.08.xxx In deze reeks toegangen bevinden zich alle Oud Rechterlijke Archieven van Zuid-

Holland, voor zover aanwezig bij het RA Zuid-Holland. De inventarissen zijn afgedrukt 
in alfabetische volgorde van de namen van de rechtsgebieden, waaronder alle 
heerlijkheden op Goeree-Overflakkee, de stad Goedereede en het Land van Putten. 

3.17.04 Bestuursarchief Land van Voorne (met name inv.nr. 494-529 en 634). 
3.19.70 Heerlijkheid Grijsoord. 
???  Oud Rechterlijk Archief Zierikzee (op microfilm in zelfbediening) 
 
Wie meer wil weten over de organisatie van de rechterlijke macht op Goeree-Overflakkee, doet er goed 
aan de inleidingen van de hiervoor genoemde inventarissen 3.17.04 en 3.19.70 te lezen. 
Marcel Verolme, Zoetermeer 
 
 OP ZOEK NAAR EMIGRANTEN IN DE U.S.A. EN CANADA  
 
Als aanvulling op het verhaal van Bertus van de Pol, wil ik hier mijn ervaring met Amerikanen en 
Canadezen vertellen. 
Uit het bevolkingsregister van Ooltgensplaat wist ik dat Teunis van Nieuwaal met vrouw en vier kinderen 
in 1867 naar de VS vertrokken. Ik heb lang gezocht om contact te krijgen met de afstammelingen. De 
fiches van de "Mormonen" bij de genealogische vereniging in Sliedrecht gaven ook geen antwoord. 
Uiteraard omdat zij daar "alleen" de DTB-boeken van Nederland op fiches hebben.Tussen haakjes, als 
men een verdwaald familielid wilt vinden, dan dit is zoeken aanbevolen. Ze staan namelijk alfabetisch 
van het gehele land. 
Via Internet kan men de telefoonboeken van de VS raadplegen. Men moet dan wel rekening houden 
met de nodige verbasteringen, zoals van de Pol reeds waarschuwde. Onze naam komt bijv. voor als: 
Vannieuwaal, Vanniewal, Vannewaal, Newal etc. 
Ik heb er lukraak enkele uitgezocht en brieven geschreven. Met als resultaat, dat een achterkleinkind 
van die Teunis heeft geantwoord. En als klap de vuurpijl was hij ook bezig met genealogie. Hij stuurde 
mij de ontbrekende gegevens. 
Behalve met verbastering van de achternaam moet men ook attent zijn op het feit, dat een gehuwde 
vrouw de naam van haar man aanneemt (Hillery Clinton). 
Ik heb hetzelfde gedaan met de Canadese telefoonboeken. Eveneens een positief resultaat. Uiteraard 
heb ik niet op al mijn brieven een antwoord ontvangen. 
Om in contact te komen met Amerikaanse/Canadese emigranten na ca. 1950, is er een tijdschrift, deels 
in het Nederlands, deels in het Engels met een rubriek Genealogie. 
Hierin worden advertenties geplaatst. Het tijdschrift heet: The Windmill Herald. 
Adres: Vanderheide Publishing Co. Ltd 
Canada:  P.O.Box 9033, Surey, BC V3T 4X3 
Amerika: P.O.Box 0313, Lynden, WA 98261-0313. 
Jaap van Nieuwaal, Zwijndrecht 
 
 VRAGENRUBRIEK 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Per keer mag men 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 ingekort of samengevoegd, in de nieuwsbrief gepubliceerd. Vergeet niet bij Uw 
correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. Zendt U s.v.p. ook een bedankje aan hen 
die de moeite namen om een antwoord in te sturen. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der vragen en antwoorden. 
 
VRAAG 97.020 - BETTE/VOORWINDE 
 
Annitje Pieterse BETTE, geboren Sommelsdijk, huwde 24.3.1646  voor de kerk te Sommelsdijk met 
Jacob Arensz VOORWINDE, schipper, geboren te Sommelsdijk. Wie kan mij aan verdere gegevens 
helpen? 
J. de Ridder, Nieuw-Vennep 
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VRAAG 97.021 - KOSTER  
 
Cornelis KOSTER en Lijsbeth Andriesse, zijn huisvrouw, vertrokken 2.1.1649 met attestatie van 
Middelharnis naar Heinekenszand. Zijn er kinderen en (voor)ouders bekend? 
J. de Ridder, Nieuw-Vennep 
  
VRAAG 97.022 - KOOLE/STEURENBERG  
 
Ik zoek de voorouders van Willempje KOOLE, geboren Ouddorp 12.4.1761, dochter van Adrianus en 
Aaltje Robberts STEURENBERG, welke te Ouddorp huwden op 5.2.1747. Aaltje is dan weduwe van 
Bouwe Pieterse Goeree. Wie kan mij verder helpen met mijn kwartierstaat? 
Drs.P. de Ridders, Hooge Mierde 
 
VRAAG 97.023 - COMMISSARIS  
 
Cornelis Jans COMMISSARIS huwde 11.12.1687 te Middelharnis met Aaltje Bastiaens. Ge-vraagd hun 
geboorte- en overlijdensdata en plaatsen, alsmede gegevens van hun ouders. 
Luc A.Commissaris, Antwerpen 
 
VRAAG 97.024 - LODDER  
 
Wie heeft gegevens over de (voor)ouders van Leendert Cornelis LODDER (De Jonge), geboren te 
Middelharnis en ald. in 1591 overleden en van Dijna Hendrikse, zijn vrouw? 
Leo Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 97.025 - BRUIJMANS 
 
Abram GROENENDIJK trouwt Sommelsdijk 26.10.1709 met Elisabeth BRUIJMANS. Bij de doop van 
hun zoon Karel in 1713 waren Johannis en Maria Bruijmans getuigen. Waar en wanneer is Elisabeth 
BRUIJMANS, van wie de ouders hoogstwaarschijnlijk Karel en Burgje heetten, geboren? Wie is de 
naam Bruijmans voor 1709 ergens tegengekomen? 
A. Bruinsel, Markelo 
 
VRAAG 97.026 - KAS/ROMEIJN  
 
Thomas Jansz HERWEIJER trouwt Dirksland 26.12.1723 als j.m. van Middelharnis met Maartien Arents 
KAS, j.d. wonende in de Krajerspolder. Maertje hertrouwde 31.10.1732 te Middelharnis met Cornelis 
Janse ROMEIJN. Zij werd 2.12.1757 begraven in het koor van de kerk te Middelharnis. Waar werd 
Maartje Arents KAS (CAS) geboren en wie waren haar ouders? Waar werd Cornelis Janse ROMEIJN 
geboren en wie waren zijn ouders? 
A. Bruinsel, Markelo 
 
VRAAG 97.027 - BAKELAAR  
 
Wie weet of er reeds meer personen bezig zijn met het onderzoek van het geslacht BAKELAAR. 
Gaarne zou ik met hen samenwerken en gegevens uitwisselen. 
M. Bakelaar, Den Bommel 
 
VRAAG 97.028 -STALPER(T)  
 
Wie heeft gegevens over de familie Stalpert (Stalpairt) te Dirksland in de zestiende en zeventiende 
eeuw. Ik zou graag aansluiting vinden van mijn oudste bewezen voorouders Willem Jansz 
STALPER(T), die 23.7.1667 te Ooltgensplaat in ondertrouw gaat met Neeltje Simons VAN DER STEL. 
Hij zou een zoon zijn van Jan (Pieters?) Stalpert en Willemtien Willems. 
Mr. T.N. Schelhaas, Haarlem 
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VRAAG 97.029 - DONCK 
 
Joost Joosten DONCK trouwt 8.11.1697 te Sommelsdijk als j.m. van Doelen met Cornelia Jansdr. VAN 
DER BERGH. De laatste is afkomstig van Schoonrewoerd en aldaar geboren ca. 1673 als dochter van 
Jan Cornelisz van den Bergh en Jannetje Jansdr. Block. Wie kent gegevens waaruit iets meer blijkt over 
de herkomst van Joost Donck. Zelf vermoed ik dat met Doelen, Doel in Belgie is bedoeld. 
Mr. T.N. Schelhaas, Haarlem 
  
VRAAG 97.030 - DE HARME  
 
Jan Jans, later ook wel genaamd DE HARME, jong gesel van Luik, trouwt Sommelsdijk 13.6.1627 met 
Elsje Henrixdr., jonge dochter van Amsterdam, wonend te Sommelsdijk. 
Wie beschikt over gegevens die haar mogelijke afstamming van Hendrik Claesz Meebael en Marij 
Dijrricks te Amsterdam zou kunnen bewijzen? 
Elsje Hendriksdr. hertrouwt Sommelsdijk 22.6.1631 met Gerrit Cornelisz jong gesel van de Corendijk. Ik 
vermoed een relatie met Vroutghen Hendrix, jonge dochter van Amsterdam, wonend te Sommelsdijk die 
30.12.1618 te Dirksland trouwt met Frans Arens, jong gesel van Simonshaven, wonend te Dirksland. 
Mr. T.N. Schelhaas, Haarlem 
 
VRAAG 97.031 - DE BRUIJN/BOKHOVEN  
 
Jan Adriaan DE BRUIJN, overl. Middelharnis 22.5.1804, tr. Johanna VAN BOKHOVEN, overl. 
Middelharnis 18.12.1807. Uit dit huwelijk werden te Sommelsdijk gedoopt: 
 1. Pieter 24.3.1765    
 2. Maria 13.4.1769    
 3. Johan Adrianus 13.4.1769 (tweeling)    
 4. Johan Adrianus 22.8.1770    
 5. Pieter 27.6.1773.  
Laatstgenoemde van beroep timmerman, overl. Middelharnis 16.12.1817, tr. Middelharnis 31.8.1797 
met Kaatje van Prooijen. Wie kan mij helpen aan de (voor)ouders of heeft gegevens over het geslacht 
De Bruijn? 
P.F. de Bruijn, Schoonhoven 
 
VRAAG 97.032 - VAN GURP  
 
Jan Cornelisse VAN GURP, j.m. geb. op won. onder Stad a.h. Haringvliet huwt Stad 4.5.1749 Maartje 
Klaasse BUIJTENDIJK, j.d. geb. en won. te Stad. 
Nu ontbreekt het doopboek tussen 1696 en 1734 en het trouwboek tussen 1696 en 1710. Vóór 1696 en 
na 1710 komt de naam CORNELIS VAN GURP niet voor. Wel vindt men in het doopboek op 11.7.1683 
HENRICK, zoon van Jacob Hendrickse VAN GORP. Het doopboek van Ooltgensplaat vermeldt 
11.1.1688 Dirkje en 20.11.1689 
Henrick, kinderen van Jacob van Gorp en Perijntje Siimons. Deze waren in juli 1682 in Den Bommel 
getrouwd en in januari 1686 in Ooltgensplaat gaan wonen (attestatie). 
Eén van de getuigen bij de doop van Dirkje was wel een KORNELIS VAN GORP, maar dit was een 
broer van Jacob, wonende te Oud-Beijerland. 
Onderzoekingen in het Rechterlijk Archief van Stad hebben alleen opgeleverd dat JAN VAN GORP in 
1759 een huisje kocht. Mijn vraag is of iemand gegevens of ideeën heeft om een uitweg uit dit gestokte 
onderzoek te vinden. 
G.J.van Gurp, Eindhoven 
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VRAAG 97.033 - GROOTENBOER/KARDUX  
 
Op 12 april 1798 huwden te Sommelsdijk Herbert GROOTENBOER, geb. Sommelsdijk 17.2.1771 en 
Cornelia KARDUX, geb. Sommelsdijk 2.1.1774. Ik zoek de overlijdensdata van beide echtelieden. 
J.J.Grootenboer, Borne 
 
VRAAG 97.034 - DE BONTE/PRINS  
 
Op 20 december 1737 huwden te Sommelsdijk Jan Cornelis DE BONTE, geb. te Sommelsdijk en 
Willempje Joosten PRINS. Van beide echtelieden zoek ik zowel de geboorte- als de overlijdensdata. 
J.J.Grootenboer, Borne 
 
 ANTWOORDENRUBRIEK    
 
Rectificatie op antwoord van VRAAG 96.004 - Van Dij ke 
 
In de nieuwsbrief nr. 3 van 1996 vond ik tot mijn vreugde enige informatie over de in mijn kwartierstaat 
voorkomende Leena van Dijke gehuwd met Corstiaan Korteweg. Volgens mij is echter de doopdatum 
van Claesje Crijns (Cornelisdr.) HOOGVLIET op 20.11.1686 niet juist, want ging zij reeds in 1680 in 
ondertrouw. Inderdaad is deze datum onjuist, dit is namelijk de doopdatum van haar zoon. Claesje 
Hoogvliet werd gedoopt (NH) Puttershoek 25.9.1644. Excuses van de redaktie. 
J. Zoon, Monte-Carlo, Monaco 
 
Antwoord op VRAAG 96.008 - WITVLIET  
 
In de Ouddorpse archieven trof ik de volgende personen aan: 
Koenraad Jans van Wijtvliet  verkoopt 22.3.1676  1½ gemet in het Oudeland voor  
ƒ 405,- aan Wouter Moisis; de rentebrief van het geld dat Wouter Moisis schuldig bleef verkocht 
Koenraad 26.10.1679, eveneens voor ƒ 405,- aan de erfgenamen van Leunis en Teunis Kole te 
Goedereede (R.A, Ouddorp 219 f. 9 en 78). Dat land was op 7.4.1668 gekocht door Neeltje Klaas 
Verduijn voor ƒ 562,50 (R.A. Ouddorp 216 p. 335). 
Zowel in 1668 als 1676 trad Teunis Cornelisse Kole te Goedereede op als vervanger, hetgeen meestal 
betekent dat de koper of verkoper niet te Ouddorp woonde. 
 
Neeltje Claas Verduijn blijkt getrouwd geweest te zijn met Coenraad Jans van Wijtvliet , want als zijn 
weduwe machtigt ze 12.11.1694 te Goedereede Erasmus Jongelingh te Middelharnis om voor haar het 
geld te innen van de verkoop van haar huis aan de Voorstraat aldaar aan Poulus Jacobse Vinck.  
Op 19.9.1695 machtigt ze Johan Groenendijk, secretaris van St. Michiel in Putten te Middelharnis om 
schulden te innen van Erasmus Jongelingh. Op 8.3.1697 machtigt Aren Teunisse Lauwe om te 
procederen t.b.v. Jan Claase Verduijn. 
 
6.2.1693  (R.a.Goedereede 38) 
Kaveling voor gerecht van Goedereede tussen de erfgenamen van Lijntje Barens, nl. de kinderen van 
haar zuster Maergie Barens en Aren Jans van Loo. Het betreft Joannis Eliasse van Wijtvliet  gehuwd et 
Arjaentje Arens van Looe, Jan Arens van Looe en Barent Arens geassisteert met zijn vader Aren Jans 
van Looe, ieder voor een derde gedeelte. 
 
22.3.1693  (R.a. Ouddorp 219 f. 255v)  
Verkopen Johannes Eliasse van Wijtvliet  geh. met Adriaantje Arens van Looe en Jan Arense en Aren 
Jans voor zijn zoon Barent Arense van Looe 4 gemet 183 roeden in Oudeland aan Dimmen Jobs en 
Jacob Grinewes.    
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3.2.1694  (R.a. Ouddorp 219 f. 258v) 
Verkopen de erfgenamen van Eijnout Jans en Aagje Barents en de gemeente van Menno als 
erfgenamen van Jan Eijnouts Hoogerwerff 2 gemet in Oudeland aan Leendert Marinusse Bakker. Er 
vindt naasting plaats door Johannes van Wijtvliet  voor zijn zwager Maarten Flipse Breederland wonend 
te Middelharnis, maar omdat er geen procuratie was ging de naasting niet door.  
 
19.7.1697  (waarsch. n.a. Goedereede) 
Akte van procuratie van Krijn Danielse Koek en Krijn Gerbrands voogd van Geertruij Daniels Koek op 
Paulus van Brakel om te procederen tegen Jan Arens van Looe en Joannes van Wijtvliet , executeurs 
testamentair van Aren Jan Eynouts van Looe. 
N.B. Een kind uit een eerder huwelijk van Aren Jans van Looe was Neeltje Arens, die te Ouddorp 
10.12.1673 trouwde met Daniel Krijns Koek. Uit dat huwelijk werden inderdaad Krijn en Geertruij te 
Goedereede geboren. 
Adriaantje, Jan en Barent zijn kinderen van Aren Jans van Loo en Maritje Barents. 
Adriaantje Arens van Loo is gedoopt (doopsgezind) te Ouddorp 15.4.1691. 
Mr. T.N.Schelhaas, Schotersingel 77b, 2021 GD Haarlem 
 
Nog een antwoord op VRAAG 96.009 - HOECK en een rea ctie op het antwoord,  
dat is publiceerd in Nieuwsbrief jrg. 2/no. 1   
 
Het antwoord van de heer L. Akershoek, die kennelijk gebruik had gemaakt van de door mij in 1989 
gepubliceerde kwartierstaat van mijn moeder, bevredigt mij niet helemaal. Dat komt omdat er een aantal 
aannames inzitten, die minder juist zijn. Het is in de wetenschap van de genealogie niet gebruikelijk 
nauwelijks gefundeerde schattingen op te voeren. Wanneer iemand huwt in 1662 en niet eerder was 
getrouwd ligt het voor de hand te veronderstellendat hij minstens twintig jaar oud is op dat moment. 
Waarom zou je dan vermelden dat hij ca. 1632 is geboren? 
Pas wanneer je op grond van andere gegevens dat geboortejaar nauwkeuriger kunt schatten heeft het 
zin zoiets te vermelden. Een voorbeeld is de hieronder genoemde Arent Jacobs Capiteijn van wie ik 
twee attestaties heb gevonden waarin zijn leeftijd staat genoemd. Je komt dan uit op hetzij 1608 of 1609 
of 1613. Hieruit blijkt dat zelfs de eigen opgave van de attestant nogal kan verschillen. Mijn overige 
opmerkingen zijn verwerkt in de tekst. 
 
1.  Jan Pieters HOEK, ged. Ouddorp 6.10.1677, bij huwelijk jongeman van Ouddorp, tr. 

Goedereede geref. 12.7.1711, aang. imp. Ouddorp voor de bruidegom 25/6 classeƒ 3,-, te 
Goedereede voor de bruid 25/6 ƒ 3,- Maartje Abels de Vries, ged. Goedereede 5.3.1690, bij 
huwelijk wonende onder de jurisdictie van Goedereede (haar ouders wonen inderdaad in Oud 
Westerloo), overl. Ouddorp, aangifte impost ald. 11.10.1763 ƒ 3,-; zij tr. (2) Ouddorp, aangifte 
impost ald. 27.9.1722, beide ƒ 3,- Cornelis Witte Beeuwsier, ged. Dirksland 16.3.1698, zoon 
van Witte Willems Beosier en Cornelia Cornelis Lauwerens. 

 Uit het testament van Cornelis Witte en Maartje Abels de Vries d.d. 8.3.1731 (ARA Ouddorp 
6461) blijkt dat Maartje twee voorkinderen had nl. Pieter en Abel Jans HOEK. 

 Als deze Jan Pieters HOEK trouwt als jongeman (dus niet eerder gehuwd) en zijn weduwe 
Maartje de Vries in 1722 hertrouwt, kan er geen sprake zijn van een huwelijk met Aaltje 
Rokusdr. Withaar. Hoe zit dit? 

 
2.  Pieter Dirks HOEK, geb. Ouddorp (schatting van een geboorte ca. 1632 is op niets gebaseerd, 

maar dat hij in Ouddorp is geboren, baseer ik op het feit dat zijn ouders daar woonden), 
eigenaar van 7 gemet 112½ roeden in het Oudeland, schepen Oudeland 1670 - 1693, 
gasthuismeester en boekhouder van de gasthuisarmen 1666, 1668, 1679, 1682 en 1684, 
pachter van tienden 1659 en 1665, overl. Ouddorp voor 10.2.1693 (Capiteijn HOECK die 
schepen is van Oudeland in 1700 en overlijdt te Ouddorp aang. imp. ald. 27.5.1711 cl. ƒ 3,- kan 
dus niet deze Pieter HOEK zijn), zoals ik mijn kwartierstaat had verondersteld), tr. Ouddorp 
geref. 10.12.1662 met   

 
3.  Barbara Arents CAPITEIJN , geb. Ouddorp (weer is het geboortejaar een schatting die nergens 

op is gebaseerd), overl. Ouddorp, aang. impost  ald. 31.10.1709 cl. ƒ 3,-. 
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4.  Dirk Pieters HOECK, eigenaar van twee stukjes land in het Oudeland groot 3 gemet 75 roeden, 
genoemd ald. sedert 1629, overl. na 1663, voor 21.4.1665, tr. voor 3.5.1640 met 

 
5.  Aerjaentje Jans, met name genoemd te Goedereede 3.5.1640 als koopster van kleren van haar 

overleden schoonzuster en 21.4.1665 als weduwe als eigenares van 199 roeden in de Kleine 
Kerkhoek in het Oudeland samen met Klijntje Roels, weduwe van Harrent Jans (mogelijk een 
broer van Adriaantje?), overl. na 19.3.1669 wanneer ze nog wordt vermeld als eigenares van 
land dat op 31.3. 1669 eigendom is van haar zoon. 

 
6.  Arent Jacobsz CAPITEIJN , geb. Goedereede 1608/1609, (in 1681, 72 jaar oud) of 1613 

(11.12.1670, 57 jaar oud), veerman en zalmvisser (verkoopt in 1664 een halve schuur met 
fuiken en gereedschap voor de zalmvisserij gelegen te Goedereede), strandvonder 1670, woont 
in 1633 te Goedereede in een eigen huis (althans eigendom van zijn vrouw), aan de noordzijde 
haven, verkoopt dat huis ca. 1634/35 aan zijn oom Frank Cornelisz Capiteijn, verhuist ca. 
1634/35 naar Ouddorp, woont ald. sedert 1642 in een eigen huis in de Weststraat, tevens 
eigenaar sedert 1652 van een boomgaard, groot 200 roeden, overl. Ouddorp kort na 17.8.1686, 
tr. (2) Ouddorp geref 10.11.1680 Sara Jansdr. die hertr. Ouddorp 18.3.1691 Marinis Jansz 
Groenleer, tr. (1) Goedereede ca. 1630 met 

 
7.  Aeltje Jansdr (DE LANGEN) , geb. Goedereede, overl. Ouddorp na 16.10.1678, wanneer ze 

voor het laatst optreedt als doopgetuige. 
 Aaltje Jans is zeker geen dochter van Jan Jacobs Swardam, wiens kinderen bekend zijn. Ze is 

vrijwel zeker de hierboven genoemde Aaltje Jans, dochter van Jan Gerrits de Lange, die 
eigenaar was van het huis van haar vader te Goedereede, waarin Arent Jacobs Capiteijn enige 
tijd woonde en dat verkocht werd aan zijn oom, toen het echtpaar zich te Ouddorp vestigde. 

 
Een nog niet eerder gepubliceerd kwartier is: 
 
14.  Jan Gerrits DE LANGEN , alias Lange Jan, genoemd Goedereede 1606 - 1615 als eigenaar 

van een huis aan de noordzijde van de haven en een schuur en erf aan het Achterom, welk 
huis vererfde op zijn dochtertje Aeltje Jans, overl. Goedereede in 1627, begraven in de kerk 
ald., tr. N.N. 

 
Voor oudere eerder gepubliceerde kwartieren, zie T.N.Schelhaas, 'Kwartierstaat Spee - Voogd', in: 
Onze Voorouders, kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de N.G.V. 
Leiden 1989, p. 283 - 365. 
 
Meerdere keren komt in het Ouddorpse archief een vermelding voor over wat er moet gebeuren met de 
zilveren papegaai en het dorpszegel. Het was gebruikelijk dat de schepen van Oudeland, die 
beschouwd kon worden als de oudste zitting hebbende schepen (tussenliggende jaren waarin men niet 
in functie was geweest werden verwaarloosd) thuis de insignia van het dorp bewaarde. Zodra hij stierf 
droegen de erfgenamen de voorwerpen over aan degene, die dan de oudste schepen was.  
Mr. T.N. Schelhaas, Schotersingel 77b, 2021 GD Haarlem 
 
Antwoord op VRAAG 97.015 - ALEMAN  
 
Maria ALEMAN werd gedoopt Ouddorp als Maatje Cornelis Aleman op 2.3.1692, als dochter van 
Cornelis Woutersz Aleman, gehuwd Ouddorp 26.12.1682 met Neeltje Jacobs (Schiltman). Zij trouwde te 
Ouddorp op 10.12.1713 met Cornelis Arens LAUWE. 
Cornelis Woutersz ALEMAN werd gedoopt Ouddorp 14.4.1658 als zoon van Wouter Meindertsz Aleman 
en Pietertje Joostdr. Zij trouwden Ouddorp 26.12.1649. 
Wouter Meindertsz ALEMAN werd te Wijk aan Zee geboren en stierf na 1667. Hij was de zoon van 
Meijndert Claes Aleman, overl. voor 1670 te Noordwijk, geb. ca. 1582 en Neeltje Benjamins, overl. voor 
1629 te Ouddorp. 
In Gens Nostra Jg. 1961 (blz. 169 e.v.) en 1962 (blz. 76 e.v.) staat een hele afstamming ALEMAN welke 
teruggaat tot Graaf Willem II van Holland, Zeeland en Henegouwen. Deze gaat verder terug tot Karel de 
Groote. Bovendien staat in Jaarboek C.B.G. deel 34 (1980) (blz. 48 e.v.) een heel belangrijk artikel over 
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Aleman van Mr. T.N. Schelhaas. 
 
Joop Wiegel, Treslonglaan 8, 2181 DC Hillegom 
 
Antwoord op VRAAG 97.015 LAUWE/ALEMAN  
 
 2.  Cornelis Ariens LAUWE , bouwman te Ouddorp, overl. Ouddorp, aangifte impost Oudeland 

1.11.1757, pro deo, tr. Ouddorp geref. 10.12.1713 (geen aangifte wegens de impost op het 
huwelijk te Ouddorp, hetgeen voor die plaats en die periode betekent dat het bruidspaar viel in 
de classe van onvermogen.) 

 
 3.  Maa(r)tje Cornelisdr. ALEMAN , ged. Ouddorp 2.3.1692. 
       Kinderen: 
       a.  Cornelia, ged. Ouddorp 25.3.1714, geen getuigen 
       b.  Pieter, ged. Ouddorp 20.3.1718, get. Claertje Pieters 
       c.  Joos, ged. Ouddorp 13.10.1720, get. Lauwerintje Arens  
          (Laurijntje Aart Leenderts Witte was getrouwd met Meindert Claas Aleman.) 
 d.  Neeltje, ged. Ouddorp 29.11.1722, get. de moeder 
       e.  Aariaantje, ged. Ouddorp 22.4.1725, geen getuige 
       f.  Willemijntje, ged. Ouddorp 22.6.1727, geen getuigen, overl. Ouddorp, aangifte impost 

Oudeland 2.12.1735  PD 
       g.  Abram, ged. Ouddorp 19.11.1730, get. de ouders zelf. 
 
 6.  Cornelis Wouters Aleman, ged. Ouddorp 14.4.1658, tr. Ouddorp geref. 26.12.1682 met 
 7.  Neeltje Jacobs, mogelijk gedoopt Dirksland 31.1.1664 
 
12.  Wouter Meijndertsz Aleman, geb. Wijk aan Zee, bouwman te Ouddorp, tr. Ouddorp 26.12.1649 

met 
13.  Pietertje Joost, geb. Ouddorp 
14.  *  Jacob Willems 
15.  *  Maatje Cornelis 
 
24.  Meijndert Claesz Aleman, tr. (1) 
25.  Neeltje Benjamins 
26.  Joost Cornelis 
27.  N. Hendriksdr. Moyses 
 
Zie voor deze (24 t/m 27) en hogere kwartieren: 
a. T.N. Schelhaas, 'Gequalificeert als edelman te mogen jagen. Een bijdrage tot de geschiedenis 

van het geslacht Aleman(s) alias de Moor, middels bastaardij gesproten uit het Hollands-
Henegouwse huis' in: Jaarboek C.B.G., deel 34 (1980), p. 48 - 78.  

b.  T.N. Schelhaas, 'Kwartierstaat Spee - Voogd'. In: Onze Voorouders, kwartierstaten en 
stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de N.G.V., Leiden 1989, p. 283-365. 

 Kwartieren 674 (Meindert Claes Aelman), 1997 (Neeltje Benjamins), 1786 (Joost Cornelis) en 
1787 (*Adriaantje Hendriks Moyses). 

 
Reeds in 1980 heb ik getracht er achter te komen van wie Cornelis Arens Lauwe de Jonge een zoon 
geweest zou kunnen zijn. 
 
A.  Aren Cornelis Lauwe den Ouden , ged. Goedereede 29.4.1668, zoon van Cornelis Arens 

Lauwe de Jonge en Pieternelletje Leunis Brouwer, overl. ald. aangifte impost 3.6.1720 ƒ 3,-, tr. 
Goedereede, aangifte impost ald. 10.4.1698 voor beiden ƒ 3,-, Maatje Krijns Hollaar, geb. 
Goedereede tussen 1674 en 1678 als dochter van Krijn Arens Hollaar en Lijsbeth Cornelisse 
Lauwe (ex Cornelis Arens Lauwe de Oude en zijn eerste vrouw Maatje Huygen Cats), overl. 
ald. aangifte impost 21.8.1716 ƒ 3,-.   

 Zij krijgen drie dochters te Goedereede: Pieternella, ged. 25.1.1699, Elisabeth, ged. 6.4.1703 
en Maartje, ged. 28.11.1706. Verder komen in het gaardersarchief nog vier jonge of 
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doodgeboren kinderen voor, van wie de laatste is overleden in 1710. Dus geen zoon Cornelis. 
Trouwens de naamgeving van de kinderen Lauwe-Aleman klopt ook niet met deze afstamming. 

 
B.   Aren Cornelisz. Lauwe , ged. Goedereede 10.1.1674, maar eerder geboren omdat zijn vader 

mennoniet was, zoon van Cornelis Arens Lauwe de Oude en zijn tweede vrouw Jannetje 
Marinis. Na 1674 niets meer over hem bekend. Een verwisseling met de onder A. genoemde is 
mogelijk, maar dan kloppen de vernoemingen van de kinderen niet meer. 

 
C. Aren Teunisse Lauwe , ged. Ouddorp doopsgezind 16.3.1687, komt nog voor op de ledenlijst 

der doopsgezinden in 1703, zoon van Teunis Arens Lauwe en Niesje Tijsse Heerschap, tr. N.N. 
Waarschijnlijk zijn kinderen: 

 a.  Teuntje Arens Lauwe, geb. ca, 1687 (op 29.12.1732 oud 45 jaar), ged. Ouddorp 
doopsgezind 5.4.1716, overl. Ouddorp, aangifte impost Oudeland 28.5.1742 PD. 

 b.  Susanna Arens Lauwe, overl. Ouddorp 7.11.1746 (volgens DG bron), aangifte impost z.d. 
maar wel in 1746 ƒ 3,-, tr. Ouddorp 13.7.1718 Frans Jan van der Hove, overl. Ouddorp, 
aangifte impost Oudeland ƒ 3,-. 

 c.  Nijsje Arens Lauwe, ged. Ouddorp doopsgezind 9.4.1719. 
 d.  Jacomijntje Arens Lauwe, ged. Ouddorp doopsgezind 9.4.1719, overl. 2.5.1741 (volgens 

DG bron). 
 e.  Liesbeth Arens Lauwe, genoemd met Susanna 24.12.1732. 
 f.  Wouter Arens Lauwe, ged. Ouddorp doopsgezind 18.3 .1731, overl. Ouddorp 16.4.1760 

(volgens DG bron), tr. Ouddorp Civiel 30.4.1731 Susanna Cornelis Roon. 
 
In een resolutie van de Staten van Holland d.d. 7.7.1724 wordt een aantal pachters van de domeinen 
genoemd, nl. Cornelis Arentse Laauwe, die 4 g. pacht tot 1730 en ook Aren Teunisse Lauwe die 3 g. en 
nog eens 4 g. pacht, eveneens tot 1730. Omdat zij te zamen voorkomen en beide te Ouddorp opereren 
als landbouwer, denk ik dat Cornelis Arens Lauwe een zoon is van Aren Teunisse Lauwe. 
Mr. T.N. Schelhaas, Schotersingel 77b, 2021 GD Haarlem 
 
Antwoord op VRAAG 97.016 - Munters  
 
Mijn overgrootmoeder Pietertje Munters (1832 - 1901) was een achterkleindochter van het genoemde 
echtpaar Adriaan Munters gehuwd met Lena Ariens van der Linden, via hun zoon Arij MUNTERS. Van 
zijn kwartieren is mij bekend: 
 1.  Arij Munters, ged. Oude-Tonge 18.12.1748, overl. ald. 29.4.1799, tr. ald. Burgje Groenendijk 
 2.  Adrianus Adriaans Munters, ged. Lage Zwaluwe 10.3.1709, tr. Oude-Tonge 14.4.1742 met 
 3.  Lena Ariens van der Linden, ged. Grote Lindt 19.3.1719 
 4.  Adriaan Munters, ged. Lage Zwaluwe 31.3.1675, tr. ald. 4.2.1703 met 
 5.  Maria van Soest 
 6.  Arij Schalkse van der Linden, ged. H.I.Ambacht 2.10.1667, tr. ald. 7.9.1710 
 7.  Maaike Jans Koek, ged. Den Bommel 3.11.1686 
 8.  Jan Crijnse Munters, tr. 
 9.  Neeltje Adriaans Visser, ged. Lage Zwaluwe 2.8.1648 
12.  Schalk Ariensz, geb. H.I.Ambacht, tr. ald. 4.2.1656 met 
13.  Grietje Willems 
14.  Jan Jacobse Koek, tr. Den Bommel 6.5.1686 met 
15.  Jannetje Pieters 
18.  Adriaan Cornelis Visser, tr. met 
19.  Heijltje Pieters 
24.  Adriaan Schalks, tr. H.I.Ambacht 14.5.1628 met 
25.  Lyntgen Willems   
 
A. Bruinsel, Burg. de Beaufortplein 22, 7475 AG Markelo 
 
 REAKTIES IN ANDERE PERIODIEKEN  
 
In de genealogische pers is de opening van het pand Achterdorp in Dirksland niet geheel onopgemerkt 
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gebleven. 
In het eerste nummer van de jaargang 1997 van het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-
Noordbrabant en de Bommelerwaard wordt als volgt de aandacht gevestigd op de opening van 
Achterdorp 7: 
 
 De Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, gevestigd Achterdorp 7 te Dirksland, heeft sinds kort een 

eigen centrum. 

 Hierin is opgeslagen, archiefmateriaal, in het bijzonder met betrekking tot Goeree-Overflakkee. Doel is om zoveel 

mogelijk genealogisch materiaal te verzamelen en hulp te bieden aan anderen, die bezig zijn met genealogie, 

geschiedenis en archeologie gericht op Goeree-Overflakkee. 

 Zij geven een nieuwsbrief uit wat mogelijk in de toekomst kan uitgroeien tot een genealogisch tijdschrift. 

 U kunt donateur worden van de stichting door U aan te melden bij het secretariaat, Stationsweg 2, 3247 BW Dirksland. 

 Omdat hun werkgebied grenst aan dat van het GTMWB lijkt mij dit een goede ontwikkeling voor de genealogie. Wij 

wensen de stichting veel sukses toe met hun nieuwe onderkomen. 

 
Voor eventuele belangstellenden is hier het redactie-adres van Genealogisch Tijdschrift voor Midden- 
en West-Noordbrabant en de Bommelerwaard (onze 'genealogische buren' dus) is: 
 Piet Sanders 
 Roelantlaan 220 
 5665 PT Geldrop 
 
Daarnaast werd in Ons Erfgoed, tijdschrift voor genealogie en familiegeschiedenis (5e jrg. nr. 1) de 
opening van ons nieuwe centrum vermeld. Het adres van dit tijdschrift is: 
 Uitgeverij Alvo 
 Buitenwatersloot 142 
 2613 SV Delft 
 
Tenslotte werd in het bij elke genealoog bekende blad Gens Nostra, maandblad der Nederlandse 
Genealogische Vereniging (jaargang 51, nr. 10) aandacht besteed aan de Nieuwsbrief van de stichting. 
Het correspondentie-adres van Gens Nostra is: 
 Postbus 976 
 1000 AZ Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

GENEALOGISCH CENTRUM  0 GOEREE-OVERFLAKKEE    
  
 
augustus 1997         2e jaargang, nr 3 
 
 
redactie:          secretariaat: 
A. van Evelingen         mw. C. Westdorp-Priem 
Van Beethovenlaan 40        Stationsweg 2 
2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel       3247 BW Dirksland 
tel. (0180)313894        tel: (0187)691904 
fax: (0180)316851 
E-mail: abraham@box.nl 

 
 VAN DE REDACTIE  
 
Door de vakanties verschijnt dit nummer van de Nieuwsbrief wat later dan de bedoeling was. Dit 
nummer is grotendeels gewijd aan de vragenrubriek met weer veel nieuwe vragen en gelukkig ook een 
aantal antwoorden. Daarnaast geven we een overzicht van de open dagen in de laatste vier maanden 
van dit jaar (N.B. de eerste open dag in oktober wordt een week verschoven!) en voor de liefhebbers het 
financieel verslag over 1996. 
 
 OPEN DAGEN (Let op: wijziging) 
 
Het archief is open op de eerste en derde zaterdag van de maand met uitzondering van de 
zomermaanden. De opening op de eerste zaterdag van oktober wordt verschoven naar de tweede 
zaterdag, dus naar 11 oktober. Het openingsschema ziet er voor de komende periode dus als volgt uit 
(met de namen van de leden van de werkgroep die dan aanwezig zullen zijn): 
 
 6 september  J.H. Kalle 
 20 september  C. Verbiest 
 11 oktober  mw. L. Maliepaard en mw. N. v.d. Vliet 
 18 oktober  C. Esser 
 1 november  J. van Wezel 
 15 november  C.J. Hameeteman 
 6 december  W.G. Visser 
 20 december  J. Rooij 
 
Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen ƒ 5,- per dag ofwel ƒ 2,50 per dagdeel. Het 
bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen 
vasthouden, kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen in de gelegenheid is om op de zaterdag naar 
Dirksland te komen. In dat geval bestaat de mogelijkheid met de heer J. Rooij of met de heer J. van 
Wezel een aparte afspraak te maken. De telefoonnummers zijn: (0187)484504 (dhr. Rooij) en 
(0187)491663 (dhr. van Wezel). 
Op de Open Monumentendag (13 september) is het archief open voor het publiek. Daarnaast wordt er 
op 8 november nog een speciale open dag voor het iedereen gehouden t.g.v. het eerste lustrum van de 
stichting en het feit dat het dan een jaar geleden is dat ‘Het Feijne Kwartier' werd geopend. 
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 FINANCIEEL VERSLAG 1996  
 
Balans 31 december 1995 

ACTIVA PASSIVA 

Kas c.a. 
Bank 

ƒƒƒƒ 93,30 
- 3579,91 

Crediteuren 
SALDO 

ƒƒƒƒ 189,50 
- 3483,71 

 ƒƒƒƒ 3673,21  ƒƒƒƒ 3673,21 

 
Balans 31 december 1996 

ACTIVA PASSIVA 

Kas c.a.   
Bank 

ƒƒƒƒ 862,70 
- 949,18 

Crediteuren 
SALDO 

ƒƒƒƒ 1516,21 
- 295,67 

 ƒƒƒƒ 1811,88  ƒƒƒƒ 1811,88 

 
Het nadelig resultaat is derhalve ƒƒƒƒ 3188,04. 
 
Baten en lasten 1996 

BATEN LASTEN 

Giften 
Donaties 
Cadeaubonnen 
Rente 
Diverse baten 
 
NADELIG SALDO 

ƒƒƒƒ 1950,00 
- 1940,00 
- 125,00 
-  18,32 
- 103,05 
 
- 3188,04 

Verzekeringen 
Kamer van Koophandel 
Reprokosten 
Portokosten 
Koffie c.a. 
Automatisering 
Opening Achterdorp 7 
Inrichting Achterdorp 7 
Ov. netto kosten Acht. 7 
Kantoormateriaal 
Representatie 
Aanschaf boeken 

ƒƒƒƒ 334,31 
- 61,00 
- 399,80 
- 690,50 
- 154,35 
- 472,88 
- 2840,29 
- 1668,15 
- 404,52 
- 295,91 
- 38,90 
- 52,36 

 ƒƒƒƒ 7324,41  ƒƒƒƒ 7324,41 

 
De kosten die samenhangen met de opening van “Het Feijne Kwartier” vormen uiteraard verreweg de 
grootste uitgavenpost. Daarnaast zijn door de Nieuwsbrief de repro- en de portokosten belangrijk 
toegenomen. Het bestuur ziet zich genoodzaakt om met ingang van volgend jaar de minimumdonatie op 
te trekken naar f 20,--. Het is overigens verheugend te zien dat nu al de gemiddelde donatie per 
donateur boven dat bedrag ligt. 
W.G. Visser, penningmeester (per e-mail bereikbaar op W.G.Visser@inter.nl.net) 
 
 VRAGENRUBRIEK  
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Per keer mag men maximaal twee 
vragen inzenden. Eventuele antwoorden gaarne naar de redactie. 
Antwoorden die alleen van belang zijn voor de vragensteller worden direct doorgezonden. De andere 
worden, eventueel ingekort of samengevoegd, in de nieuwsbrief gepubliceerd. Vergeet niet bij Uw 
correspondentie een antwoordenveloppe + porto in te sluiten. Zendt U s.v.p. ook een bedankje aan hen 
die de moeite namen om een antwoord te sturen. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der vragen en antwoorden. 
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VRAAG 97.035 - VAN DER MEIJ  
 
Wie kan mij helpen aan de verdere afstamming van Andries Abrams VAN DER MEIJ, geboren 
Nieuwerkerk (Ze) ca. 1714, zoon van Abraham van der Meij en Adriana Pijpeling, ondertrouwt te Oude 
Tonge en Stavenisse 30.12.1740, trouwt Oude Tonge 1.2.1741 met Cornelia Daniels DE JONGE, 
geboren Oude Tonge, begraven aldaar 7.9.1761 (in de kerk). Mogelijk is Cornelia de dochter van Daniel 
Janse de Jonge en Cornelia Danielse Noordhoeve (zie Braber-Vos, blz. 54, vo's 690 en 691). Enig 
bewijs daarvoor heb ik niet. 
L.J.Karels, Wassenaar 
 
VRAAG 97.036 - VIERNIET 
 
Ary Jansz VIERNIET, meester-timmerman te Oude Tonge, trouwt ca. 1650 met Jannetje Arents 
VERHEULE. Vermoedelijk is zijn vader Jan Arents VIERNIET, die lid was van het St. Jorisgilde te Oude 
Tonge, kwartiermeester in 1615 en deken van dit gilde. Jan Arents huwde met Jacomijntje N.N. en ik 
heb twee mogelijke kinderen kunnen traceren, n.l. voornoemde 1. Ary en 2. Gillis welke trouwde met 
Arentje Claes van Sorge. 
Verder is er een huwelijksproclamatie te Ooltgensplaat op 12 juni 1616 van Pieter Arijens VIERNIET, 
j.m. en Pleuntge Arijens j.d. won. te Oost-Barendrecht. Deze Pieter zou een broer kunnen zijn van 
bovengenoemde Jan Arents Vierniet. 
Is er iemand die meer bijzonderheden over deze familie en hun voorouders weet? 
Ger Klein, Arkel-Giessenlanden 
 
VRAAG 97.037 - VAN STANDONK 
 
Wie zijn de (voor)ouders van Lucretia VAN STANDONK? Zij ondertrouwt in Sommelsdijk 7.3.1712 en 
trouwt aldaar 25.3.1712 met Anthony (Toni) MEERMANS, geboren Middelharnis circa 1687. Blijkens het 
Trouwboek van Sommelsdijk is zij daar geboren. Ik heb haar doop echter niet kunnen vinden. Van dit 
echtpaar werden in Sommelsdijk gedoopt Anna (8.10.1713) en idem (19.5.1715) en mogelijk ook nog 
Pieter. Met attestatie van 15.10.1718 verhuisde dit gezin naar Nieuw-Bommenede bij Zonnemaire, waar 
Anthony timmerman werd. In Zonnemaire werden nog vier kinderen gedoopt: Jacob (19.2.1719), 
Johannes (3.10.1721), Abraham (28.4.1724) en Lucretia (22.9.1726). 
De ouders van Anthony Meerman zijn mij bekend, te weten Pieter Janszoon MEERMAN (meester-
timmerman en schepen te Middelharnis) en Annetje Arents. Hieruit valt af te leiden dat de vader van 
Lucretia van Standonk mogelijk Jacob heette en haar moeder mogelijk (eveneens) Lucretia. Een paar 
met deze namen heb ik echter in Sommelsdijk aan het einde van de zeventiende eeuw niet kunnen 
vinden. 
Prof. Dr. J.M.G.Leune, Capelle a.d. IJssel 
 
VRAAG 97.038 - VLASBLOEM 
 
Wie zijn de ouders van Josijntje (Sijntje) Willemsdr.? Zij is circa 1605 in Sommelsdijk geboren. Op 
7.3.1627 huwde zij aldaar als j.d. met Pieter Jansz (VLASBLO(E)M). Uit dit huwelijk kwamen zeker vijf 
kinderen voort: Jan, Willem, Soetje, Jacomijntje en Barbara. Josijntje is overleden tussen 21.9.1636 en 
13.5.1638 (= de datum derde huwelijk van Pieter Jansz. Vlasblo(e)m). 
Prof. Dr. J.M.G. Leune, Capelle a.d. IJssel 
 
VRAAG 97.039 - JAQUIER(S)-JAKIERS 
 
Sijtje Cornelisdr JAQUIER(S) (JAKIERS), j.d. wonende Middelharnis, begraven ald. 11.4.1739, huwt 
Middelharnis 23.3.1721 met Paulus Paulusz DE KONING.  
Gevraagd nadere gegevens over Sijtje Cornelisdr. Jaquier(s) en haar voorgeslacht. 
T.L.J. de Haan, Pijnacker 
 
VRAAG 97.040 - CRAMER 
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Ariaantje Arentsdr CRAMER, overleden vòòr 21.1.1734, huwt (1e) met Pieter Arisz. BOT, wonende als 
wed. te Sommelsdijk 1709, huwt (2e) Sommelsdijk 28.11.1709 met Adrianus (Adriaen) Fransz (VAN 
NEUTECHEM), gedoopt Sommelsdijk 30.11.1686. 
Gevraagd: nadere gegevens over Adriaantje Arentsdr CRAMER en haar voorgeslacht. 
T.L.J. de Haan, Pijnacker  
 
VRAAG 97.041 - SCHAARDENBURG 
 
De familie VAN SCHAARDENBURG stamt uit Gelderland en in dat verband zou ik informatie willen 
hebben over Ds. Wilhelmus VAN SCHAARDENBURG, die tussen 1678 en 1687 hervormd predikant is 
geweest te Dirksland volgens Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee door B. Boers. In 
het Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten tot 1816 van F.A. van  Lieburg (Dordrecht 
1996) komt op bladzijde 217 van deel I het volgende voor:  
Wilhelmus VAN SCHAARDENBURG, geb. pred. Deil 1671, Rockanje 13.9.1676, Dirksland + Herkingen 
okt. 1678, overleden (verdronken) 5 juni 1687. 
Wie beschikt over gegevens betreffende deze dominee, zoals geboorteplaats- en datum, eventueel de 
namen van zijn ouders en ook van zijn kinderen, indien hij gehuwd was met wie, waar en wanneer? Zou 
U die aan mij willen toesturen? 
Als dat niet mogelijk is, kunt U mij dan mededelem of er een Kerkbureau van de Nederlands Hervormde 
Kerk bestaat in Dirksland, zodat ik daar kan proberen iets te achterhalen? 
J. Zoon, Monte-Carlo 
 
VRAAG 97.042 - HOEKMAN 
 
Wie kan mij helpen bij het vinden van gegevens over Cornelis Hoekman en Teuntje Emmink uit 
Goedereede? Ze hadden o.a. een zoon Jan die op 16.9.1830 is geboren en huwde met Seike 
Kaslander, geboren 5.5.1825 te Dirksland. 
C.W. Hoekman, Hoofddorp 
De gevraagde gegevens staan vermeld in de antwoordenrubriek van deze editie (redactie). 
 
VRAAG 97.043 - VAN DER WEEL 
 
Uit het huwelijk van Machiel VAN DER WEEL en Teuntje Ariaans werden te Oude Tonge gedoopt: 
 1.  Marinus 28.4.1658 (doopgetuigen Jacob Corneliszn. Smit en Jannetje Gerritse) 
 2.  Cornelis 14.12.1659 (doopgetuige Pietertje Jans). 
Vragen: 
a.  Waar en wanneer vond het huwelijk plaats van Machiel Cornelisz van der Weel en Teuntje 

Ariaans? 
b.  Waar en wanneer werden beiden geboren/gedoopt en waar en wanneer overleden zij  
c.  Waar en wanneer werden de ouders van Machiel van der Weel geboren/gedoopt en is er iets 

bekend over de grootouders van Machiel? 
Wie weet of er reeds personen zijn, die bezig zijn met een onderzoek naar het geslacht 
"Van der Weel" op Goeree-Overflakkee? 
C.van der Weele, Scheveningen 
 
VRAAG 97.044 - VAN DER STOUP 
 
Uit het huwelijk Cornelis Dingmansz en Leentje Gorisdr  
werden in Dirksland de volgende kinderen gedoopt: 
1.  Maartgen Cornelisdr.  17.10.1611 
2.  Dinghis Cornelisz.    10.03.1613 
3.  Clement Cornelisz.    06.09.1615 
4.  Goris Cornelisz.      20.08.1617 
Het derde kind Clement Cornelisz huwde 28.4.1641 te Oud-Beijerland met Ingeltje Ariaensdr, uit welk 
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huwelijk Floris Clementsz in 1647 te Oud-Beijerland werd geboren. Deze Floris noemde zich "Van der 
Stoup", was schepen van O.B. in 1693, 1694, 1697 en 1698, overleed 7.4.1704 te O.B. en huwde 
14.2.1672 te Charlois met Cornelia Stoffels de Groot. 
Wie kan mij nieuwe gegevens verstrekken inzake de oudste generaties op Goeree-Overflakkee? 
R.P.van der Stoep, Haarlem 
 
VRAAG 97.045 - MOIJSIS/KIEVIT 
 
403.  Teuntje Hendericks (MOIJSIS), geb. ca. 1635, trouwt Ouddorp 27.4.1659  
 (Ned.Ger.Kerk) met Pieter Jacobs KIEVIT, geb. ca. 1635, zn van Jacob Crijnsz Kievit en 

Pieternella Jacobs Eeuwoutsdr. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternella Pieters, ged. (NDG) Ouddorp 5.9.1660 (get. Maatje Jacobs, Marijtje 

Hendriks). 
  2.  Henderick Pietersz, ged. (NDG) Ouddorp 30.12.1663. 
  3.  Gooltje Pieters, ged. (NDG) Ouddorp 28.2.1666, jong overleden. 
  4.  Jacob Pietersz, ged. (NDG) Ouddorp 3.3.1669, jong overleden. 
  5.  Gooltje Pieters, ged. (NDG) Ouddorp 15.7.1674, overl. ald. 28.5.1765, tr. kerk (NDG) 

ald. 16.11.1698 Jacob Thomis Grinwis, ged. (NDG) Ouddorp 13.1.1669 (get: Stijntje 
Cornelis Peters, Jacob Woutermans, Frans Woutermans), zn van Mr. Thomas 
Grinwi(t)s en Jacomijntje Isaacsdr Woutermans. 

  6.  Jacob Pietersz, ged. (NDG) Ouddorp 10.3.1680.  
 
806.  Henderick MOIJSES, trouwt voor 1625 
807.  Gooltje N.N. 
      Uit dit huwelijk: 
       1.  Marijtje Hendricks, geb. ca. 1625, tr. Ouddorp ca. 1650 Hendrik Jans Brant 
           Uit dit huwelijk: 
           1.  Jan, ged. Ouddorp 10.9.1651 
           2.  Sara, ged. Ouddorp 28.12.1653 (get: Apollonia Jans). 
       2.  Moijser Hendrickse, geb. ca. 1630, tr. ca. 1657 Maritje Ewits 
           Uit dit huwelijk: 
           1.  Gooltje, ged. Ouddorp 24.3.1658 (get: Toentje Hendrickse, Toentje Jobs). 
           2.  Ewit, ged. Ouddorp 22.2.1666 (get: Pieternella Arentse). 
           3.  Henderick, ged. Ouddorp 28.11.1666 (get: Geertruijdt Leenderts). 
           4.  Jannetje, ged. Ouddorp 27.10.1669 
       3.  Pietertje Hendericks, geb. ca. 1632, tr. Ouddorp ca. 1657 Jan Meesen 
           Uit dit huwelijk: 
           1.  Hendrik, ged. Ouddorp 14.4.1658 (get: Teuntje Hendricks) 
       4.  Teuntje Hendericks (Moijsis) - zie 403. 
 
Teuntje Hendrickse (403): bij dopen van haar kinderen staat achter naam "Moijser" (Moijsis). Bij Moijser 
Hendrickse (807-2) o.a. een dochter Gooltje, ged. 24.3.1658. Ook bij Teuntje een dochter Gooltje. 
Verder nog in deze periode getr. Pietertje en Maritje Hendericks. 
Mijn conclusie is dat dit broers/zusters zijn en dat de ouders Hendrick (Moijser) en Gooltje N.N. moeten 
zijn. Is dat juist? Wie heeft hierover meerdere gegevens? Tevens gevraagd ontbrekende huwelijksdata. 
J.C.Looijen, Koog a/d Zaan 
 
VRAAG 97.046 - KRAMER/VLIETLAND 
 
203.  Jannetje Gerbrands KRAMER,  
 ged. (Ned.Duits Geref.) Ouddorp 29.4.1663, overl. Ouddorp na 27.7.1727, trouwt (kerk) 

Ouddorp 29.6.1687 Arie Ariens SOETERS. 
      Uit dit huwelijk:       
       1.  Aren Arien, ged. (NDG) Ouddorp 20.1.1692 
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       2.  Gerbrand Ariesz, ged. (NDG) Ouddorp 6.12.1693 
       3.  Aren Ariensz, ged. (NDG) Ouddorp 10.3.1697 (get: Geertruijd Ariens). 
       4.  Lijsbeth Ariens, ged. (NDG) Ouddorp 29.6.1698 (get: Claesje Roon), 
           otr. ald. 15.4.1724, tr. kerk (NDG) ald. 7.5.1724 Pieter Jacobsz GRINWIS, ged. (NDG) 

Ouddorp 11.6.1702 (get: Lijsbet Pieters (Kievit), zn van Jacob Thomis Grinwis en 
Gooltje Pieters Kievit. 

       5.  Aren Ariensz, ged. (NDG) Ouddorp 30.1.1701 (get: de moeder zelf). 
       6.  Marie Ariens, ged. (NDG) Ouddorp 5.2.1702 (get: Neeltje Cornelis). 
 
406.  Gerrebrant Harrense (KRAMER), geb. ca. 1635, trouwt ca. 1662 
407.  Maritje (Maartje) Wouters VLIETLAND, geb. ca. 1635/40, ged. (NDG) Ouddorp  
 25.8.1658 (get: Ariaantje Jans en Aagje Wouters). 
      Uit dit huwelijk: 
       1.  Jannetje Gerbrands Kramer (zie 203). 
       2.  Harrent Gerbrantsz, ged. (NDG) Ouddorp 24.1.1666 (get: Ariaantje Wouters). 
       3.  Cornelis Gerbrandsz., ged. (NDG) Ouddorp 14.4.1669 (get: Arent Arentse Meuse en 

Neeltje Commers). 
       4.  Johannes Gerbrandsz., ged. (NDG) Ouddorp 25.12.1671 (get: Leendert Davidse 

Mannekes). 
       5.  Roell Gerbrandsz., ged. (NDG) Ouddorp 26.1.1676 (get: Cornelia Harrents), jong 

overleden. 
       6.  Roell Gerbrandsz., ged. (NDG) Ouddorp 26.12.1677 (get: Cornelia Harrents en Jan 

Harrents). 
       7.  Gerbrand Gerbrandsz., ged. (NDG) Ouddorp 6.7.1681 (get: Jan Harrense en Hester 

Wouters). 
 
812.  Harrent N.N. 
      Kinderen: 
       1.  Gerrebrant Harrense (Kramer) (zie 406). 
       2.  Jan Harrense (Kramer), trouwt ca. 1681 Hester Wouters Vlietland, ged. (NDG) 
  Ouddorp 21.7.1658, overl. Ouddorp (aangifte) 7.1.1708, dr. van  
  Wouter Jacobs Schout (Vlietland) (zie 814) en Baeltje Cornelis Lauwe (zie 815). 
       3.  Cornelia Harrents. 
       4.  Pieternella Harrents, trouwt ca. 1673 Cornelis Janse Haijmeetman. 
 
814.  Wouter Jacobs SCHOUT (VLIETLAND), trouwt vòòr 1640 
815.  Baeltje Cornelis LAUWE 
      Uit dit huwelijk: 
       1.  Hester Wouters VLIETLAND, geb. ca. 1640, ged. (NDG) Ouddorp 21.7.1658, overl. 

Ouddorp (aangifte) 7.1.1708, trouwt (1) Ouddorp ca. 1668 Krijn Cornelis Lodder (zeven 
kinderen gevonden), trouwt (2) Ouddorp ca. 1681 Jan Harrense KRAMER, zn van 
Harrent N.N. (zie 812) (drie kinderen gevonden), trouwt (3) kerk (NDG) Ouddorp 
23.7.1690 Mr. Thomas Grinwi(t)s, geb. Middelburg 31.7.1636, ged. (Engelse Kerk) ald. 
10.8.1636, barbier, winkelier, molenaar, chirurgijn te Ouddorp, boekhouder der 
gasthuisarmen, schout te Ouddorp (1689-1691), overleden Ouddorp voor 1.5.1695, 
zoon van John Grenowes en N.N. (Zeeuwse vrouw). 

       2.  Sara Wouters VLIETLAND, geb. ca. 1635/40, ged. (NDG) Ouddorp 21.7.1658 (get: 
Maartje Jacobs, Maartje Wouters en Jacomijntje Woutermans), tr. ca. 1671 Johannes 
Cornelis Musch (acht kinderen gevonden). 

       3.  Maritje (Maartje) Wouters VLIETLAND (zie 407). 
       4.  Ariaantje Wouters VLIETLAND, ged. (NDG) Ouddorp 25.8.1658 (get: Ariaantje Jans en 

Aagje Wouters), tr. ca. 1673 Leendert Davidses (Mannekes) (1 kind gevonden). 
 
Ook hier de conclusie dat met name de Kramer's en de Vlietland's aan elkaar verwant zijn, gezien de 
getuigen over en weer bij het dopen der kinderen. Wouter Jacobsz Schout (Vlietland) geh. met Baaltje 
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Cornelis zijn mogelijk Doopsgezind gezien de dopen van kinderen op latere leeftijd.  
Wie heeft over deze families meerdere gegevens?  
Tevens gevraagd ontbrekende huwelijk- en doopdata. Zijn de ouders van Arie Arien Soeters soms Arent 
Arents (Noom-Oom) en Ariaantje Cornelis? Hebben een zoon Arend ged. 12.9.1666 gelijktijdig met 
meer kinderen van dit echtpaar, en een dochter Geertruijd ged. 23.9.1663 (getuige bij dopen kind van 
Arie Ariens Soeters op 10.3.1697)? 
J.C. Looijen, Koog a/d Zaan   
 
VRAAG 97.047 - MOLEN "DE EENDRACHT" TE DIRKSLAND 
 
De eerste steen van de molen De Eendracht in Dirksland is op 12 maart 1846 gelegd door de toen 12-
jarige Jacobus Stoutjesdijk. Daar ik de meeste Stoutjesdijken uit verleden en heden wel ken, was het 
niet moeilijk om deze jongen te identificeren: hij moet de op 22.12.1833 in Tholen geboren zoon zijn van 
Cornelis Stoutjesdijk en Huijberdina Adriana van Elsäcker. 
Cornelis was molenaar in Tholen op de stelling-korenmolen "De Hoop" en van enige connectie van hem 
met Dirksland was mij niets bekend. Wie kan mij vertellen waarom een molenaarszoon  uit Tholen de 
eerste steen legde van een molen in Dirksland? Alle informatie is welkom ! 
J.F.Stoutjesdijk, Bennekom 
 
VRAAG 97.048 - STOUTJESDIJK 
 
Op 10 december 1857 overlijdt in Rhoon Elisabeth Stougiesdijk, oud 75 jaar, geboren in Ooltgensplaat, 
wonende in Oud-Beijerland; in de overlijdensakte (nr. 31) worden als haar ouders gegeven: Jacobus 
Stoutjesdijk en Jacoba van Pelt. Voor de ondertrouw van Elisabeth en Cornelis Roodbol had ik 
gevonden Nieuwerkerk (Duiv.) 16.4.1802 en ik wist niet beter dan dat zij de op 16/22.9.1782 
geboren/gedoopte dochter was van Jacob Stoutjesdijk en Jacoba Krabbe uit Nieuwerkerk. 
Op 17.3.1803 werd in Nieuwerkerk een zoon Jacob geboren en op 14.9.1804 vertrokken zij naar Oud-
Beijerland, waar zij nog tenminste acht kinderen kregen. Van een Jacoba van Pelt had ik nog nooit 
gehoord. Ik heb op Flakkee ook niets over haar kunnen vinden. 
Berust deze vermelding in de BS van Rhoon op een vergissing of deugen mijn gegevens niet? 
Kent iemand een Jacoba van Pelt of een Stoutjesdijk in Ooltgensplaat in die tijd? 
J.F.Stoutjesdijk, Bennekom 
  
VRAAG 97.049 - VAN DER LINDE 
 
Grietje van der Linde, gedoopt Ouddorp 2.11.1794, overleden Stellendam 23.12.1872 als weduwe van 
Dick Hartman. Zij kreeg een zoon Willem van der Linde, mijn overgrootvader, welke op 27.8.1817 te 
Ouddorp werd geboren en op 24.6.1861 te Stellendam is overleden. Grietje was de dochter van 
Kommer van der Linden en Jannetje van Dam. Wie houdt zich bezig met deze geslachten en kan mij 
verder helpen? 
Mevrouw M. van der Linde, Ellemeet (Ze) 
 
VRAAG 97.050 - BREEDERVELD/TANIS 
 
10.  Abraham Breederveld, geb. Ouddorp 17.8.1824, overl. Melissant 13.1.1863, tr. Ouddorp 

3.3.1854 
11.  Jannetje Tanis, geb. Ouddorp 19.10.1826, overl. ald. 25.2.1904. 
 
20.  Thomas Jurrijzoon Breedeveld, ged. Ouddorp 24.6.1787, overl. ald. 27.4.1832, trouwt  
 ald. 15.10.1813 
21.  Adriaantje Klein, ged. Goedereede 14.2.1793, overl. Ouddorp 6.4.1863. 
22.  Willem Tanis, ged. Ouddorp 15.8.1802, overl. ald. 1.7.1887, tr. ald. 18.8.1820 
23.  Johanna van Dam, ged. Ouddorp 1.5.1796, overl. ald. 15.3.1832.   
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40.  Jurjen Thomasse Breederveld, geb. in Groningen, overl. Ouddorp 1.1.1818, tr. ald. 
 26.3.1786 
41.  Lena van der Linden, ged. Ouddorp 12.5.1765, overl. ald. 13.4.1814 
42.  Hendrik Klein, ged. Ouddorp 7.6.1759, overl. ald. 9.4.1833, tr. Goedereede 30.11.1785 
43.  Aagje Leunisse den Herder, ged. Goedereede 14.9.1766, overl. ald. 13.10.1794 
44.  Maarten Kommersz Tanis 
45.  Maartje Cornelisse Witte 
46.  Moyses Jansz van Dam, ged. Ouddorp 26.3.1757 
47.  Grietje Johannisdr Admirant (of Admiraal?), ged. Ouddorp 18.12.1757, overl. ald. 12.1.1806 
82.  Leendert Kommersz van der Linden, geb. Oudekerke (Ze), overl. Ouddorp 6.4.1784, tr. ald. 

21.3.1756 
83.  Grietje Willems de Vogel, geb. Ouddorp (?) ca. 1729, overl. ald. 10.2.1806 
84.  Abram Jansz Kleyn, geb. onder 't Sticht van Utrecht, tr. Ouddorp 5.9.1756 
85.  Neeltje Hendriks van Blommendaal, geb. onder 't Sticht van Utrecht 
86.  Leunis Leendertsz den Herder, ged. Goedereede 12.5.1737 als zn van Leendert Paschiersz 

den Herder en Grietje Leunisdr Lauwe, overl. Goedereede 31.10.1794, tr. ald. 23.5.1762 
87.  Claartie Klaasse Bogertman, ged. Goedereede 7.11.1734 als dr. van Klaas Bogertman en 

Aagje Janse Roos 
92.  Jan Maartensz van Dam, tr. Ouddorp 9.5.1756 
93.  Maatje Mozes Tanis 
94.  * Johan Admirant 
95.  * Aagje Dimmese Witte 
Wie kan en wil mij verder helpen met deze kwartierstaat? 
Mevrouw M.van der Linde, Ellemeet 
 
ANTWOORDENRUBRIEK 
 
ANTWOORD op VRAAG 96.010 - HARTMAN 
 
In het Centraal Bureau voor Genealogie is wel een copie van het doopboek van Oude-Tonge 1691 - 
1734, daaruit blijkt dat Hendrik Hartman liet dopen: 
   
 1.  Willem,  4 maart 1705 
   2.  Arent, 3 november 1706 
  3.  Willem, 20 oktober 1709 
  4.  Lammerijntje, 24 februari 1712 
  5.  Petronella, 25 december 1715 
  6.  Catalina, 2 februari 1718 
  7.  Ammerina, 23 april 1719 
  8.  Catalijna, 8 februari 1722 
  9.  Pieter, 4 juni 1724 
         10.  Pietertje, 6 april 1727 
         11.  Pieter, 7 september 1732 
 
Er waren dus drie kinderen van de eerste vrouw, zeven van de tweede vrouw en één van de derde 
vrouw. Op 25 maart 1745 werd het overlijden van de derde vrouw (de huisvrouw van Hendrik Hartman) 
aangegeven en op 1.4.1755 het overlijden van Hendrik en op 18.10.1748 de dochter Lamberijntje. Van 
enkele jong overleden kinderen kan het overlijden wellicht ook gevonden worden. De vader Hendrik 
Hartman kwam uit Millik, mogelijk Melick en Herkenbosch in Limburg, bij Roermond gelegen. 
Dr. A.W.E. Dek, Tomatenstraat 283, 2564 CS Den Haag  
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ANTWOORD op VRAAG 96.010 - HARTMAN (aanvulling en c orrectie) 
 
Hoewel niet zeker, bestaat bij mij inmiddels het vermoeden dat met de plaatsnaam "Millik", de 
geboorteplaats van Hendrik Willemsz Hartman, het dorp Melick ten zuiden van Roermond is bedoeld.  
Verder blijk ik in het oorspronkelijke antwoord enkele van mijn aantekeningen niet correct te hebben 
verwerkt. Als ouders van Lena Jacobs Stander noemde ik Jacob Leendertsz Stander en Geertje Davids 
Bakker. Ik heb verzuimd om daarbij een voorbehoud te maken, omdat de relatie zeker niet bewezen 
was. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat Lena een dochter is van Jacob Adriaansz Stander en 
Cornelia Dammusse van Prooijen. Laatstgenoemde was (dan geschreven als Cornelia Dames) getuige 
bij de doop van één van Lena's kinderen. Uiteraard is ook dit nog geen bewijs. (Dank aan de heer 
J.H.van Nieuwaal te Zwijndrecht voor zijn opmerkzaamheid). 
Marcel Verolme, Spectrumsingel 239, 2718 JS Zoetermeer 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.019 - VAN WEEL 
 
Het Raadhuis van Ooltgensplaat gelegen op de hoek van de Kaai en de Molendijk is gebouwd in 1616, 
blijkens een tijdvers boven de ingang van de Waag, waarvan de kapitale letters het jaartal 1616 
aangeven. In de ramen van de voorkant prijken in glas en lood de gebrandschilderde wapens van: Anna 
van Bourgondië, Adolf van Cleve, François van Aerssen, Pieter Bigge, Van Weel, de Heer van Putten 
en C. Goekoop; allen personen die in de geschiedenis van Ooltgensplaat een rol hebben gespeeld. 
Verder nog enkele wapens van het Koninklijk Huis en de provincie  Zuid-Holland en van Flakkee. 
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In het Nederlands Patriciaat, 51ste jaargang 1965, pagina 311 staat het wapen van Van Weel als volgt 
omschreven: 
Golvend doorsneden: I. in zilver twee zwemmende eenden van natuurlijke kleur, rustend op de snijlijn; 
II. een blauw water, beladen met een zwemmende eend van natuurlijke kleur. Helmteken: een eend van 
het schild tussen een zilver-blauwe vlucht. Dekkleden: zilver en blauw. 
 
N.B. Met het bovenbeschreven wapen zegelt Anthony van Weel* (gen. IV) dd. 31 juli 1789 een brief, 
aanwezig in port. nr. 212 van het archief van de Levantse Handel (A.R.A. Den Haag). 
Zijn vader gebruikte een nog onder de familie berustend cachet, waarin alleen zijn initialen voorkomen. 
 
* Anthony van Weel, geboren Den Bommel 15.4.1746, zoon van Johannes van Weel en Jacomina 
Tiggelman, schoolmeester, landmeter, schout, secretaris en maire van Den Bommel, lid ring Flakkee 
van het ringbestuur van Zuid-Holland, overleden Den Bommel 8.11.1813, trouwt aldaar 11.10.1767 
Arendje Mijs, geboren Den Bommel 20.7.1745, overleden aldaar 10.2.1811, dochter van David Mijs en 
Aagtje Braber.  
 
H.K.Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft 
Jaap Rooij, G. Cornelissestraat 16, 3241 GJ Middelharnis 
P. in 't Veld Czn, Molendijk 1-1a, 3257 ZG Ooltgensplaat 
D.van Weel, Flat 213, De Burcht 2, Poortlaan 38, 2242 EX Wassenaar  
 
ANTWOORD op VRAAG 97.020 - BETTE/VOORWINDE 
 
1.  Adriaen (Voorwinde), geboren ca. 1530, vermoedelijk schipper, overleed vóór 1586,  
    trouwt N.N. 
    Uit dit huwelijk: 
2.  Leendert Arense Voorwinde (Verwinde), schipper, overleden Ooltgensplaat kort voor  31.-

7.1-
6-
00, 
tro-
uwt 
N.N
., 
die 
he
m 
ove
rlee
fde.                                           

    Uit dit huwelijk: 
3.  Aren Leendertse Voorwinde, schipper te Sommelsdijk, voerde in 1632 zand aan voor de 

herbouw van de in 1624 afgebrande kerk ald., zijn kinderen leden in 1630 aan de pokken,trouwt 
N.N. 

    Uit dit huwelijk: 
4.  Jacob Arense Voorwinde, geboren Sommelsdijk omstr. 1620, belijdenis te Colijnsplaat      

1.4.1646, schipper, trouwt Sommelsdijk 24.3.1646 Annitje Pieterse Bette, j.d. van  
    Sommelsdijk, belijdenis te Colijnsplaat 1.4.1646 
     
 Uit dit huwelijk: 
    1.  Trijntje, gedoopt Sommelsdijk 11.11.1646, belijdenis te Colijnsplaat 1664, woonde toen 

aan de Voorstraat, trouwt (1e) 1668 Cornelis Kempe, gedoopt Colijnsplaat 26.12.1641, 
zoon van Kempe Jansz.Hector en Janneke Cornelisdr.; trouwt (2e) Marinus Verhoeff 
met wie zij 2.1.1686 testeert te Wissenkerke  

  (inv. Lasonder 3709). 
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    2.  Pieternella, gedoopt Colijnsplaat 24.1.1649, belijdenis ald. 1667, overleden Colijnsplaat 
19.5.1683, trouwt (1e) 1668 Adriaan Pietersz, trouwt (2e) vòòr 1674 Cornelis 
Hendriksz. Visch, gedoopt Colijnsplaat 22.4.1655, schipper, begraven ald.  

  5.1.1713, zoon van Hendrik Jasperse Visch en Leuntje Cornelisdr. 
    3.  Arent, gedoopt Colijnsplaat 15.10.1651, belijdenis ald. 1664, toen wonend "achter de 

kerke", trouwt 1672 Adriaantje Janse van der Velde, dochter van Jan Janse van der 
Velde en Jobje Cornelisse Visch. 

    4.  Helena, gedoopt Colijnsplaat 26.4.1654, belijdenis ald. 1673, toen wonend aan de 
Voorstraat, trouwt Cornelis Pieterse Maas, gedoopt Colijnsplaat 26.12.1651, zoon van 
Pieters Janse Maas en Theuneken Jansdr. Zij testeerden Wissenkerke 5.1.1682 
(Lasonder 3709). 

    5.  Cornelis, gedoopt Colijnsplaat 10.12.1656. 
    6.  Anneke, gedoopt Colijnsplaat 16.3.1659, trouwt vòòr 1689 Abraham Pieterse 

Wegsteen, gedoopt Colijnsplaat 19.5.1658, zoon van Pieter Janse Wecksteen en Idia 
Dirkse Kluyfhooft. 

Voor verdere gegevens moge ik verwijzen naar het artikel van J.L. Braber in Gens Nostra  
jaargang 1980, pagina 165 e.v. 
L.J. Karels, Ridderlaan 1-018, 2242 GR Wassenaar 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.022 - KOOLE/STEURENBERG 
 
Daar ik Steurenberg/Goeree in mijn kwartierstaat heb, kan ik de volgende gegevens verstrekken: 
294.  Bouwen Pieterse Goeree ondertr./trouwt Ouddorp 15.4./15.5.1740  (boek OU/2,blz 15 ref.) 
295.  Aaltie Robberts STUURENBORG werd ger. gedoopt te Ouddorp op 26.4.1722 als dochter van 

Robbert Steurenburgh en genoemd Aaltje (boek OU/1/blz. 239). Haar moeder heette Jilletje 
(Pieters). 

500.  Robbert Stuurenborgh wordt te Ouddorp begraven op 4.1.1762. Het overlijden van Aaltje en 
huwelijk resp. doop van haar ouders niet gevonden. 

Joop Wiegel, Treslonglaan 8, 2181 DC Hillegom 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.024 - LODDER 
 
Leendert Cornelis Lodder, alias de jonge Lodder, werd geboren te Middelharnis ca. 1530; hij was schout 
van het Oudeland van Goedereede en pacht daar land vanaf 1567. Hij overleed te Middelharnis in 1591 
ten huize van Marinus Jansz Duvel; trouwt Dina Hendriksen. Er is mij één zoon bekend t.w. Cornelis 
Leenderts Lodder, geboren Goedereede ca. 1565, begraven Dirksland (in de kerk) 1617, trouwt Claasje 
Willems. 
L.J. Karels, Ridderlaan 1-018, 2242 GR Wassenaar 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.027 - BAKELAAR   
 
In mijn kwartierstaat komen de volgende BAKELAAR's voor: 
 136.  Aart Pietersz Bakelaar, gedoopt Goedereede 10.7.1730 
 272.  Pieter Aartsz Bakelaar, gedoopt Goedereede 12.9.1706 
 544.  Aart Pietersz Bakelaar, gedoopt Goedereede 18.5.1681 
1088.  Pieter Jansz Bakelaar (ook genoemd Metselaar); deze is begraven te Goedereede 12.9.1704. 

Hij trouwt Goedereede 12.2.1674 met Neeltje Aarts, weduwe van Jan Teunisz. Van 
bovenstaanden zijn ook huwelijk en begraven en meerdere kinderen bekend. 

Joop Wiegel, Treslonglaan 8, 2181 DC Hillegom 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.034 - DE BONTE/PRINS 
 
Dit echtpaar huwde niet te Sommelsdijk, maar te Ooltgensplaat. Zij ondertr. ald. 7.12.1737 (Gaard. 
Oolt.2/64) en tr. 25.12.1737 (Oolt. 5/123) als Johannes Cornelis BONTE, j.m. geb. onder Nieuw-
Vossemeer met Willempje Joosten DE PRINS, j.d. geb. en won. te Ooltgensplaat. 
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Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Ooltgensplaat: 
 1.  Joost   31.8.1738 
 2.  Cornelis  8.11.1744 
 3.  Francois  23.4.1752 
Op 10.3.1715 werd te Ooltgensplaat een kind gedoopt, waarvan helaas in het doopboek de naam niet 
wordt vermeld. De ouders (tevens getuigen) zijn Joost Daniels DE PRINS en Maatje Willems SPEK. 
Mogelijk is dit bovengenoemde Willempje. Een fotokopie van de doop zal U separaat worden 
toegezonden (red.). Helaas heb ik de overlijdensdata (nog) niet kunnen vinden. 
Bram van Evelingen, Nieuwerkerk a.d. IJssel 
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ANTWOORD op VRAAG 97.042 - HOEKMAN 
 
Kwartierstaat Jan Hoekman: 
 
1.  Jan HOEKMAN, geboren Goedereede 26.9.1830, trouwt ald. 9.11.1850 Seike KASLANDER, 

geboren Dirksland 29.5.1825, dochter van Johannis Kaslander en Elsje Hennendaal. 
    Uit dit huwelijk: 
      1.  Leuntje HOEKMAN, geboren Goedereede 13.12.1852 
      2.  Johanna HOEKMAN, geboren Goedereede 1.5.1857 
      3.  Cornelis HOEKMAN, geboren Goedereede 14.10.1859 
      4.  Elsje HOEKMAN, geboren Nieuwe-Tonge 22.2.1863 
 
2.  Cornelis HOEKMAN, gedoopt (ned.geref.) Goedereede 19.3.1786, overleden ald. 4.4.1853, 

trouwt Ouddorp 9.3.1810 
3.  Leuntje TEMMINK, gedoopt (ned.geref.) Goedereede 9.5.1790, overleden  
 ald. 19.1.1870. 
4.  Pieter Cornelisz. HOEKMAN, gedoopt (ned.geref.) Dirksland 15.11.1750 als zoon van Cornelis 

Stevensz Hoekman en Dina Pietersdr. Visbeen, trouwt Goedereede 6.2.1785 
5.  Adriaantje Johannesdr. VAN DER HARDT, gedoopt (ned.geref.) 19.2.1764 als dochter van 

Johan van der Hart en Maria Jobsdr. Verduyn 
6.  Dirck Johansz TEMMINCK, gedoopt (ned.geref.) Ouddorp 11.10.1761 als zoon van Johan 

Temmink en Baaltje Blommens, trouwt Ouddorp 25.4.1786 
7.  Delia VAN DER LINDEN, gedoopt (ned.geref.) Ouddorp 24.4.1763 als dochter van Leendert 

Kommers van der Linden en Grietje Willems de Vogel. 
Bram van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. IJssel 
 
Vragen/antwoorden en eventuele kopij, bestemd voor nieuwsbrief 2e jrg. No. 4 dienen uiterlijk op 15 
september a.s. in het bezit van de redaktie te zijn.  
 
 
Tenslotte nog een citaat: 
 

 
 
 
 

Een genealogische studie vindt rechtvaardiging in het onverbrekelijk verband tussen het leven van 
onze voorouders en ons eigen leven. 
Onze persoon is krachtens geboorte verbonden met de lotgevallen van ons voorgeslacht, met de 
nedergang en de stijging, met de vernedering en de eer, met de strijd om het bestaan, kortom, met 
het wel en wee van mensen, die zonder uitzondering aan onze bestaansvorming hebben 
medegewerkt. 
                                                                        Mr. Dr. J.C. Maris  
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 NIEUWSBRIEF 

GENEALOGISCH CENTRUM  1 GOEREE-OVERFLAKKEE    
  
 
december 1997         2e jaargang, nr 4 
 
 
redactie:          secretariaat: 
A. van Evelingen         mw. C. Westdorp-Priem 
Van Beethovenlaan 40        Stationsweg 2 
2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel       3247 BW Dirksland 
tel. (0180)313894        tel: (0187)691904 
fax: (0180)316851 
E-mail: abraham@box.nl 

 
 
 UIT 'T DORDTSE ARCHIEF 
 
Wij mochten van Mevrouw M.J. Platt-de Kiewit uit Dordrecht een bijzonder interessante acte uit 1543 
ontvangen, waarin Elijzabeth Claesdochter uit Dirksland, weduwe van Huich Bouwenszoon een deel 
van een schor achter Melissant verkoopt aan de Dordtse burgemeester Willem van Drenckwaert 
Bouwenszoon. 
 
Transcriptie:  
 
 Wij Cornelis Snuyck Henrickszoen, Gherit Evertszoen ende Cornelis Croeswijck Janszoen 

scepenen in Dordrecht oirconden ende kennen dat voer ons quam Elijzabeth Claesdochter uuijt 
Dirxlant, wedue van Huijch Bouwenszoon met eenen gecoren voecht. Ende bekende dat sij 
doechdelijck vercoft heeft voer haer ende haere erffgenamen Willem van Drenckwaert 
Bouwenszoon ons borgemeester die houder is van desen brieve voer hem ende voer zijnen 
erffgenamen een sesden deel  van een dordendeel van zeeckeren aenwas van uuyterlant 
gelegen in de parochie van N achter Melissant ende Alte Cleijn 't welck haer aengecomen ende 
bestorven is bij dode van haerder  comparanten vader ende moeder beginnende van 
Manenzee off streckende tot een creeck genaempt de Baerschie gelegen binnen Roxnisse. 

 Noch bekende de voernoemde Elijzabeth in den voorseyden qualiteijt doechdelijck vercocht te 
hebben den voernoemden Willem van Drenckwaert een zesdendeel vant selffde dordendeel in 
denzelven anwas haer aengecomen bij coepe van heer Cornelis Claeszoon haer broeder ende 
bekende dat haer ende voer haeren erffgenamen hier van  betaelt ia den eersten penning 
metten lesten hierbij zoe geloeffden zij in den voerseijden twee zesdendeelen in de twee 
diversche dordendeelen van den anwas voerscreven te waeren ende te vrijen als een vrijgoet 
van allen commer ende van allen anthalen die daer op is ofte van haer ofte haeren 
broederszijde daer op comen mach.  

 In oerconden desen brieve gegeven opten XIIen September anno XLIII. 
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G.A. Dordrecht  - ORA 9  - Inv. nr. 693 -  acte nr. 171 - d.d. 12.9.1543. 
 
 VRAGENRUBRIEK  
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Per keer mag men maximaal twee 
vragen inzenden. 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. Zendt U s.v.p. ook een bedankje aan hen 
die de moeite namen om een antwoord te sturen. 
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen en antwoorden. 
In principe kunnen geen vragen worden ingediend, die betrekking hebben op periode vanaf de invoering 
van de Burgerlijke Stand. Deze gegevens kunnen meestal door zelfwerkzaamheid eenvoudig in de 
archieven worden gevonden. 
 
VRAAG 97.051 - KRAMER  
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Cornelis Jans VAN SOEST trouwt Ouddorp 8.12.1720 met Maetje Harrins KRAMER. Van beide 
echtelieden heb ik geen doopgegevens kunnen vinden. Is Maetje soms een dochter van het in de 
Kwartierstaat Spee - Voogd (door Mr. T.N.Schelhaas) genoemde echtpaar Harrent Gerbrands 
KRAMER en Klaasje Arens ROON (kwartiernrs. 202 en 203)? Dit echtpaar laat tussen 1691 en 1706 te 
Ouddorp kinderen dopen. Als doopgetuige treedt ene Maetje Jobs op (vernoeming?). 
Wie kan deze veronderstelling bewijzen met doop- of andere gegevens of weet - wanneer ik het bij het 
verkeerde eind mocht hebben - wie haar ouders zijn en waar ze is geboren? 
A.C.Lokker, Den Bommel 
 
VRAAG 97.052 - DE JONG  
 
Tannetje Hendriksdr. DE JONG, j.d. wonende Middelharnis, begraven ald. 8.6.1762, huwt Middelharnis 
24.1.1738 met Gijsbert Johannisz TIELEMAN(S). 
Gevraagd nadere gegevens m.b.t. Tannetje Hendriksdr. De Jong en haar voorgeslacht. 
T.L.J. de Haan, Pijnacker 
 
VRAAG 97.053 - LOUWISZ./ARIAENZ.  
 
Frans Louwisz. (zijn nageslacht voert de naam VAN NEUTECHEM) huwt 1e met Jacomijntje Krijns, 
huwt 2e Sommelsdijk 23.8.1680 met Maria Ariaenz; zij huwt 1e met Jan Lauwers. 
Gevraagd nadere gegevens m.b.t. Frans Louwisz. en Maria Ariaenz. 
T.L.J. de Haan, Pijnacker 
 
VRAAG 97.054 - KIEVIT/HEERSCHAP/VOGEL  
 
Wie waren de (voor)ouders van Crijn Grijnsz KIEVIT, geb. Goedereede, smid, en van zijn eerste vrouw 
(gehuwd 1780) Neeltje Jacobsdr. HEERSCHAP? Crijn huwde later met Jacomijntje DE VOGEL. 
Waar/wanneer zijn de (voor)ouders van Crijn en Neeltje geboren/gehuwd?. 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 97.055 - HAMEETEMAN/DOELAND 
 
Wie kan mij gegevens verstrekken over de (voor)ouders van Johannes Cornelisz HAMEETEMAN, 
geboren 1761 te Ouddorp en van zijn vrouw Jacomijntje DOELAND, geboren 1763 eveneens te 
Ouddorp? Zij huwden in 1780 te Ouddorp en mij zijn de volgende gehuwde kinderen bekend: 
Teunis (1783), Maatje (1784), waar en wanneer overleden?, Cornelis (1786) en Niesje (1790). 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 97.056 - GOEREE/BREEMAN  
 
Bouwen Cornelisse GOEREE, pachter van de boerenhofstede "de Graaf van Hogendorp" in de Oud-
Kraaijerspolder, overleden in 1709. Zijn dochter Cornelia Bouwens GOEREE, j.d. van Kraaijers-polder, 
trouwt Dirksland 28.3.1710 Marinus Marinusz BREEMAN, gedoopt Sommelsdijk 15.12.1680. 
Gaarne verdere aanvullingen. 
R.Ch.Verschuur, 's-Gravenhage 
VRAAG 97.057 - BAKELAAR  
 
Johannes BAKELAAR trouwt (1) Jannetje Cornelis, trouwt (2) Herkingen 24.6.1705 met Anna 
Cornelisse, j.d. van Oud-Beijerland (zij trouwt (1) Dirksland 28.1.1703 Leendert Leendertse Krepelman). 
Uit het tweede huwelijk geboren Neeltje Johannes BAKELAAR, gedoopt Herkingen 23.6.1709. 
Gaarne verdere aanvullingen. 
R.Ch.Verschuur, 's-Gravenhage 
 
VRAAG 97.058 - DE RIDDER 
 
Paulus Isaaks DE RIDDER trouwt met Catalijntje COOMANS, uit welk huwelijk: 
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 1.  Sara 
 2.  Marija, gedoopt Sommelsdijk 22.2.1660 
 3.  Cornelis, gedoopt Sommelsdijk 29.1.1662 
Grietje Isaaks DE RIDDER trouwt Gerrit Joosten DEN REEDE, uit welk huwelijk: 
  Justus, gedoopt Sommelsdijk 17.6.1657, getuigen: Paulus de Ridder en Engeltje Joosten 
Alle aanvullende gegevens van beide gezinnen van harte welkom. 
J.de Ridder, Nieuw-Vennep 
 
VRAAG 97.059 - VAN HOFTEN/VAN REES 
 
Het echtpaar Jan Jonasz VAN HOFTEN en Geertruy VAN REES liet in MIddelharnis de volgende 
kinderen dopen: 
 1.  Jonas, gedoopt 1.6.1755 
 2.  Dirk, gedoopt 1.1.1757 
 3.  Hester, gedoopt 4.11.1758 
Wie kan mij helpen aan gegevens betreffende doop, huwelijk of voorouders van dit echtpaar? 
A. Bruinsel, Markelo 
 
VRAAG 97.060 - HARTMAN/VAN ETTEN 
 
Op 25.3.1736 huwde in Den Bommel Jan Pietersz HARTMAN met Aagie Hendriks VAN ETTEN, 
geboren van Ooltgensplaat. Haar doop heb ik echter niet kunnen vinden. 
Het echtpaar Hendrik van Etten en Marietje Hendriks liet 23.1.1715 in Oude-Tonge hun zoon Cornelis 
dopen (R.K.). Is er een bewijs dat dit ook Aagjes ouders zijn  en waar kwam dit echtpaar vandaan? 
A. Bruinsel, Markelo 
 
VRAAG 97.061 - SCHELLEVIS  
 
Sinds een drietal jaren houd ik mij bezig met een genealogie betrekking hebbende op het geslacht 
SCHELLEVIS, afkomstig en wonende in het Westland. Afgaande op diverse volkstellingen was ik van 
mening dat er drie geslachten Schellevis zouden bestaan: 
1. Zuidhollandse eilanden (Middelharnis, Melissant en Sommelsdijk) 
2. Noord-Holland (omgeving Katwijk) 
3. Westland (Ter Heijden, Monster en 's-Gravenzande) 
Uit mijn onderzoek blijkt dat de oorsprong van de Westlandse tak niet in het Westland heeft gelegen en 
wel om de volgende reden: 
Maria Cornelisdr. en Leendert Cornelissen Schelvisch moeten als vader een Cornelis hebben gehad. In 
de doop- en trouwboeken van de Nederduits Ger. Kerk van Ter Heijden (1663-1811) en dezelfde kerk in 
Monster (1647-1812) worden de dopen van Maria en Leendert niet genoemd. Hun huwelijken zijn de 
eerste vermeldingen van Schellevissen. 
Hun bakermat moet dus gestaan hebben in regio 1 of 2. Regio 2 valt af, daar dit geslacht van R.K. 
origine is. Rest dus de tak van Goeree-Overflakkee. 
Ik wordt gesterkt in deze opvatting, daar ik bij mijn onderzoek in het Westland nazaten ben 
tegengekomen afkomstig van dit eiland. Deze personen heb ik (nog) niet kunnen koppelen, maar de 
voornamen komen sterk overeen. 
Maria Cornelisdr SCHELVISCH, j.d. wonende Ter Heijden, trouwde ald. 27.11.1707 met Jacob 
Joostz.SCHOOF. 
Uit dit huwelijk: 
 1.  Cornelis Schoof, ged. 29.12.1709 
 2.  Pieter Schoof, ged. 28.2.1712 
 3.  Maartje Schoof, ged. 13.8.1719 
 4.  Jacob Schoof, ged. 1.3.1722 
Leendert Cornelisz SCHELVISCH, j.m. wonende Ter Heijden, trouwde 19.5.1709 met Lena Dirkse 
OVERWIJDE, geboortig van Ter Heijde en wonende te Scheveningen. 
Uit dit huwelijk: 
 1.  Cornelia, ged. 4.8.1709 
 2.  Dirk, ged. 31.1.1712 



  
 
 24 

 3.  Maartje, ged. 3.3.1715 
 4.  Geertje, ged. 26.9.1717 
 5.  Jacob, ged. 29.10.1719 
 6.  Adriaantje, ged. 27.9.1722 
 
Heeft iemand informatie over de afkomst of nazaten van genoemde Cornelis? Wie heeft interesse om 
samen met mij dit onderzoek te doen, zodat wij de gegevens kunnen koppelen? 
J.D.Teusink, Delft 
 

ANTWOORDENRUBRIEK  
 
ANTWOORD op VRAAG 97.035 - VAN DER MEIJ  
 
Kwartierstaat van Daniël VAN DER MEIJ, de overgrootvader van mijn grootmoeder Maatje van der 
Meij. 
1. Daniël VAN DER MEIJ, geboren waarschijnlijk 1743 of 1748/1749, overleden Den Bommel 

2.4.1806, huwde Oude-Tonge 11.12.1768 met Geertruij VAN BRUINISSE. 
2.  Andries VAN DER MEIJ, gedoopt Nieuwerkerk (Ze) 29.7.1714, begraven Oude-Tonge 

12.2.1770 (een andere datum dan de heer Karels opgeeft - wie heeft gelijk?), huwde Oude-
Tonge 1.2.1741 met 

3.  Cornelia DE JONGE, gedoopt Oude-Tonge 2.5.1717, overleden Oude-Tonge 27.2.1786 (ook 
een andere datum dan de heer Karels vermeldt !). 

4.  Abraham VAN DER MEIJ, gedoopt Nieuwerkerk (Ze) 25.11.1685, ondertrouwt aldaar 
29.4.1711 met 

5.  Adriaantje PIJPELING, gedoopt Nieuwerkerk 30.6.1686 
6.  Daniël Janse DE JONGE, gedoopt Oude-Tonge 2.3.1674, huwde (1) Oude-Tonge 22.10.-

1694 met Cornelia Daniels NOORTHOEVE, huwde (2) Oude-Tonge 23.10.1713 
7. Maria Jan VAN DER STELLE, gedoopt Ooltgensplaat 13.1.1689. 
8.  Andries Pieters VAN DER MEIJ, huwde (1) Nieuwerkerk met Claasje Willems SWANEN-

BURG, huwde (2) met 
9.  Willemijntje Abrahams, komt ook voor als Willemijntje Aelboudt. 
10.  Frans Jansz PIJPELINCK, gedoopt Nieuwerkerk 3.6.1663, huwde (2) Nieuwerkerk 24.5.1689 

met Janneken Leenderts TROMPERS, huwde (3) Nieuwerkerk 10.4.1716 met Jacomijntje 
VAN DER ZANDE, huwde (3) 

11.  Neeltje Abrahams VAN DEN BERGE. 
12.  Jan Iemants SMIT 
13.  Tannetje Cornelisse DE JONGSTE 
14.  Jan VAN DER STEL, geboren te Ooltgensplaat, huwde Oude-Tonge 20.7.1687 met 
15.  Cornelia Dingemans van ST.ANNALAND, geboren te Oude-Tonge, huwde (2) Oude-Tonge 

27.7.1692 met Hugo VAN GORCUM, mr. chirurgijn in Ooltgensplaat. 
20.  Jan Stoffels PIJPELINCK 
21.  Jannetje Franse.  
A.Bruinsel, Burg. de Beaufortplein 22, 7475 AG Markelo 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.050 - BREEDERVELD/TANIS  
 
40.  Jurjen Thomasse BREEDERVELD, gedoopt Groningen 23.2.1757 (in de A-Kerk), overleden 

Ouddorp 1.1.1818, trouwt Ouddorp 26.3.1786 met Lena van der Linden, gedoopt Ouddorp 
12.5.1765, overleden aldaar 13.4.1814. 

80.  Tomes Jurriens, gedoopt Groningen 19.7.1725 (in de Nieuwe Kerk), ondertrouwt Groningen 
9.12.1749, (bij huwelijk soldaat in de Kompenie van de capetein Alderenga) 

81.  Annigien Michielsdr. 
160.  Jurrien Toomesz, gedoopt Groningen 17.2.1698 (in de Nieuwe Kerk), trouwt Groningen (in de 

Martinikerk door Ds. L. Blom) met 
161.  Madeleine Geertsdr. 
320.  Thomas Jurjensz, huwt Groningen 28.2.1696 (in de Martinikerk door Ds. Albarthoma), bij 

huwelijk soldaat onder de Heer Overste Lieut. Ham. 
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321.  Annetje Jansdr. 
640.  Jurjen Hansz, gedoopt Groningen 21.4.1650 (in de A-Kerk), trouwt 
641.  Elten Jurjensdr. 
1280.  Hans (Schilder) 
1281.  Trijntje Hansdr. 
Bram van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. IJssel 
 
ANTWOORD op VRAAG 97.050 - BREEDERVELD/TANIS  
 
Het antwoord op deze vraag is van redaktiewege ingekort. Indien U interesse heeft kunt U een kopie 
van het gehele antwoord bij de redaktie aanvragen. 
 92.  Jan Maartensz VAN DAM, geboren in het jaar 1734, trouwt Ouddorp 9.5.1756 met Maritje 

Moses TANIS, geboren voor 1740. 
184.  Martinus Franke VAN DAM trouwt (1) Kristine Dirks, trouwt (2) Ouddorp 5.12.1728  
185.  Neeltje Jansdr WITTE, gedoopt Ouddorp 15.12.1709, trouwt (2) Ouddorp 27.8.1752 met 

Cornelis Leenderts WITTE, gedoopt Ouddorp 13.6.1706. 
370.  Jan Pietersz WITTE, bouwman, gedoopt Ouddorp 17.1.1672, trouwt Ouddorp 1.1.1699 met 
371.  Catharina Gerritsdr VAN HEMERT. 
740. Pieter Leendertsz WITTE, bijgenaamd Nero, gedoopt Ouddorp 27.9.1643, overleden 

augustus/september 1719, trouwt (1) 1665 met Grietje Teunisdr ROIJ, geboren Ouddorp 
28.11.1643, overleden in 1665, zes weken na haar juwelijk en Pieter heeft daarna een relatie 
met: 

741. Trijntje Jans LONE, geboren in Ouddorp voor 1640, ook overleden augustus/september 1719. 
742.  Gerrit VAN HEMERT, geboren voor 1655, trouwt 
743.  Caatje VAN LEEN. 
1480.  Leendert Wittese, overleden te Ouddorp rond 1643, trouwt voor 1620 met 
1481.  Laurijntje Aertsdr., roepnaam Lauresie, overleden na 1646 
1482.  Jan Crijns LONE, overleden te Ouddorp tussen 1631 en 1640, trouwt 
1483.  Jannetje Willemsdr SOETEMAN, overleden Ouddorp 2.8.1671. 
2960.  Witte Leendertse, landbouwer, overleden na 1617, trouwt 
2961.  Crijntje N.N. 
Leo Akershoek, Nrd.Achterweg 71, 4424ED Wemeldinge 
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