
 
 1 

NIEUWSBRIEF 

   
april 1999         4e jaargang, nr 1 
 
 
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)601904 
fax: (0180)316851 
E-mail: abraham@box.nl 
 VAN HET BESTUUR  
 
Later dan gepland verschijnt het eerste nummer van de jaargang 1999 van de Nieuwsbrief. De 
vertraging is vooral veroorzaakt doordat in de eerste maanden van het jaar de aandacht van de 
werkgroep en onze hoofdredactuer geheel is uitgegaan naar de voorbereiding van het speciale nummer 
van Gens Nostra over Goeree-Overflakkee (zie hieronder). In de laatste fase van de voorbereiding van 
de Nieuwsbrief is verder door ziekte van onze redacteur nog wat extra vertraging opgetreden. Vanaf 
deze plaats wil het bestuur hem een spoedig herstel toewensen. We hopen ook dit jaar weer vier 
nummers van de Nieuwsbrief uit te kunnen brengen. 
Het Gens Nostra-project is er ook debet aan dat de cursus Genealogie naar het komende najaar is 
verzet. Er is wel al cursusmateriaal in concept gereed maar dat is nog onvoldoende uitgewerkt om 
daarmee verantwoord aan de slag te kunnen gaan. 
Verder treft U bij dit nummer een acceptgiro aan voor de donateursbijdrage voor 1999. Evenals vorig 
jaar bedraagt de minimumdonatie fl. 20,--. 
 
 OPEN DAGEN 
 
Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur 
(behalve in de zomermaanden). De eerstkomende open dagen zijn (met vermelding van de leden van 
de werkgroep die dan aanwezig zullen zijn): 
 1 mei   J. van Wezel 
 15 mei   J.H. Kalle 
 5 juni   mw. L. Maliepaard  
 19 juni   M. Verolme 
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. van Wezel (tel. (0187)491663) 
een aparte afspraak te maken. 
 

SPECIALE UITGAVE GENS NOSTRA OVER GOEREE-OVERFLAKKE E 
 
Met veel genoegen willen wij het dubbelnummer van juli as. van het Maandblad der Nederlandse 
Genealogisch Vereniging Gens Nostra aankondigen. Dit nummer is speciaal gewijd aan Goeree-
Overflakkee. 
Het plan voor deze bijzondere uitgave is geopperd door de heer C.H. van Wijngaarden, hoofdredacteur 
van Gens Nostra naar aanleiding van de opening van ons nieuwe centrum "Het Feyne Kwartier" op 
zaterdag 2 november 1996. Onze redacteur, de heer van Evelingen, heeft dit idee opgepakt en een 
redactiecommissie georganiseerd. Vanaf januari 1997 heeft deze commissie dit speciale nummer 
voorbereid en het resultaat verschijnt in de loop van de zomer. In een volgende Nieuwsbrief hopen 
we hier nog op terug te komen. 

GENEALOGISCHE NIEUWSRUBRIEK  
 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE
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Archiefbescheiden Algemeen Rijksarchief naar Gemeen tearchief Middelharnis  
 
De directeur van het Algemeen Rijksarchief is voornemens onderstaande archiefbescheiden per 16 
maart 1999 naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Middelharnis over te brengen. Het zal de 
archivaris J.C. Both deugd doen deze archieven met een lengte van ca. 70 meter in ontvangst te mogen 
nemen. 
 
 Notarieel archief Middelharnis (inv. nrs. 5797-5879) 
 Notarieel archief Sommelsdijk (inv. nrs. 7445-7495a) 
 Notarieel archief Stad aan 't Haringvliet (inv. nr. 7524) 
 Notarieel archief Nieuwe-Tonge (inv. nrs. 7748-7752a) 
 
 Gaardersarchieven Middelharnis (inv. nrs 1-3) 
 Gaardersarchieven Nieuwe-Tonge (inv. nr.1) 
 
 Oud rechterlijk archief van Middelharnis (inv. nrs. 1-124) 
 Oud rechterlijk archief van Nieuwe-Tonge (inv. nrs. 1-46) 
 Oud rechterlijk archief van Sommelsdijk (inv. nrs. 1-116) 
 Oud rechterlijk archief Stad aan 't Haringvliet (inv. nrs. 1-45) 
 
 DTB-registers Middelharnis (inv. nrs. 1-16) 
 DTB-registers Sommelsdijk (inv. nrs. 1-15) 
 DTB-registers Stad aan 't Haringvliet (inv. nrs. 1-5) 
 DTB-registers Nieuwe-Tonge (inv. nrs. 1-12) 
 
 Weeskamerarchieven Middelharnis (inv. nrs. 1-24) 
 Weeskamerarchieven Sommelsdijk (inv. nrs. 1-19) 
 Weeskamerarchieven Nieuwe-Tonge (inv. nrs. 1-2) 
 Weeskamerarchieven Stad aan 't Haringvliet (inv. nrs. 1-6)  
 
 Provinciaal Bestuur Gemeenterekeningen 
 Middelharnis (inv. nrs. 2050-2071) 
 Sommelsdijk (inv. nrs. 3149-3167) 
 Stad aan 't Haringvliet (inv. nrs. 3184-3196) 
  
 Provinciaal Bestuur Gemeenterekeningen dossiers 1865-1958 
 Middelharnis (inv. nrs. 265-267) 
 Sommelsdijk (inv. nrs. 406-407) 
 Stad aan 't Haringvliet (inv. nrs. 410-411).  
 

KLAPPERS VOOR "HET FEYNE KWARTIER"  
 
Van de Heer W. Stuve uit Hellevoetsluis mochten wij een groot aantal klappers en aantekeningen 
ontvangen. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij na zeer veel arbeid in diverse archieven deze klappers 
ter beschikking wil stellen van "Het Feyne Kwartier" in Dirksland. In de bibliotheek zijn momenteel de 
volgende klappers opgenomen: 
 
1. Belastinglijsten over de stad Goedereede (bevat de verpondingslijsten over de jaren 1628, 

vergelijking 1632-34 (huizen en schuren apart), 1636, 1637, 1657, 100ste penning over 1715.) 
 
2. Belastinglijsten over de polder de Oude Oostdijk (Ouddorp) (bevat de verpondingslijsten over de 

jaren 1632, 1634, 1731, 1764-67 en 1771). 
 
3. Belastinglijsten over de polder het Oudeland (Ouddorp) (bevat de verpondingslijsten over de jaren 

1632-34, 1635, 1660-73, 1689, 1720, 1733 (2x), 1771 en de 200ste penning over 1646, 1666, 
1668, 1669, 1672 (2x), 1674 (3x), 1681 en 1725-31 (uitgebreid) en de 1000ste penning over 1654 
en de 400ste penning over 1681. Deze klapper bevat qua verpondingslijsten een aantal 
overlappingen met de overige polders.) 

 
4. Belastinglijsten over de polder Oude Nieuwland (Ouddorp). (bevat de verpondingslijsten over de 

jaren 1662, 1702, 1704, 1713, 1731, 1733, 1735, 1737, 1754-56 en 1771-72.) 
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5. Belastinglijsten over de polder West Nieuwland (Ouddorp). (bevat de verpondingslijsten over de 
jaren 1634, 1702, 1704, 1733, 1737 en 1753/56.) 

 
Dit is nog maar een deel van het binnengekomen materiaal; in de komende nieuwsbrieven zal dus 
nog meer worden aangekondigd. Ook van de heer van der Valk uit Oosterhout ligt nog wat materiaal 
op de plank dat in de komende maanden in de bibliotheek zal worden opgenomen. Ook hiervan zal 
via de nieuwsbrief mededeling worden gedaan. 
 

EEN ZEER VREEMDE DOMINEE TE HERKINGEN  
ANNO 1764 

  
In het Oud-Rechterlijk Archief Herkingen, inv. nr. 46 vond ik de volgende acten, welke betrekking 
hebben op ene Ds. Ulrich Teller, Ned. Geref. predikant te Herkingen. 
 
Een dominee uit Herkingen die de weg kwijt was  
 
Op 26.6.1764 compareerden voor Johannes Krom, schout en Jacob van den Hoek, Lowies van der 
Velde, schepenen Jacob Robijn en Thomas Vollaart, die op verzoek van de Regerende Kerkenraad 
van Herkingen verklaarden: 
dat zij in de maand februarij des voorleden jaers tussen 6 en 7 uur gesien hebben dat domine Teller 
van buijten is gekoomen, gaande naar Herkingen ende aan den dijk in het slijk op handen en voeten 
kroop, hebbende sij beijde hem goeden avont gesegt een en ander maal doch bequame geen 
antwoort, dan eijndelijk seijde hij goede avont alleenlijk tegens Jacob Robijn, den welken hem vroeg 
wat hij daar verrigte, het antwoort was "wel ik ga wat wandelen"; 
compareerden ook Jan Zorge en Pieter van den Houten ook alhier woonagtig ten versoeke als 
vooren, verklaarden waar en waaragtig te sijn  hem domine Teller op dien selven avont seer beslikt in 
het dorp hebben sien koomen, hebbende in sijn houdinge alle teekenen gesien van iemant die 
dronken was. 
Nog verklaarden vooren gemelde Jacob Romijn en Thomas Vollaart dat sij domine Teller op den 2de 
januarij 1764 hebben gevonden in den herberg van Abraham van der Haaven sittende aldaar aan 
tafel en etende. 
 
Een dominee uit Herkingen met "moderne" inzichten  
 
Op heden den 26 januarij 1764 compareerden voor Johannes Krom, schout en Adrianis Kaslander, 
Jacob van den Hoek, Lowie van der Velde, schepenen van Herkingen, Pieter Tamboer alhier woonagtig 
en van competenten ouderdom, den welken ten versoeke van de Regeerende Kerkeraad van 
Herkingen verklaarde waar ende waaragtig te weesen, dat de vrouw van domine Teller hem gesegt 
heeft dat haar man van haar een brieffie wilde hebben om vrijheijt van bij andere vrouwen te mogen 
gaan, soude ook haar een brieffie geven met vrijheijt om met andere mannen sig op te houden, 
alsmede verklaart boven gemelde Pieter Tamboer domine Teller verschijde maalen heeft hooren 
seggen, dat het geen sonde was als over en weder man en vrouw sig bij een ander vervoegde.  
 
Een dominee op het "onoirbare" pad  
 
Op 26 Juni 1764 compareerden voor schout en schepen van Herkingen t.w. Johannes Krom, A. 
Kaslander, Joost van den Hoek en Lowijs van de der Velde: 
Stoffel Keijser en zijn huisvrouw Priena Vierniet alhier woonachtig en van competente ouderdom, 
dewelke ten verzoeke van de Regerend Kerkenraad deser gemeente verklaarden, dat dominee Ulrich 
Teller verscheide malen dronken in hun huis is gekomen, zodat zij Priene Vierniet sijn eerwaarde als 
bemodderd en beslikt heeft afgeboend. 
Nog verklaarde gemelde Priena Vierniet dat zij bij dominee Teller over een jaar of vijf is aan huis 
geweest en dat zijn eerwaarde haar tot onkuisheid heeft aangezocht. 
Gevende voor redenen van wetenschap als in de text en dat al 't zelve hun nog in verse geheugen is 
leggende, collaborerende 't zelve met solemnelen ede, zo waarlijk helpt mij God almagtig, in 
oorconde getekend bij schout en schepenen. 
M.Zaaijer C.B.zn, Purmerendstraat 237, 2547 JD Den Haag 
 

VRAGENRUBRIEK  
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, 
echter voor de ruimte dit toelaat, worden maximaal twee/drie vragen geplaatst. Eventuele antwoorden 
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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 porto in te sluiten. Zendt U s.v.p. ook een bedankje aan hen die 
de moeite namen om een antwoord in te zenden. De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de vragen en antwoorden. Ook kunnen in principe geen vragen worden ingediend, die betrekking 
hebben op de periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand (ca. 1811). Deze gegevens 
kunnen meestal door zelfwerkzaamheid eenvoudig in de archieven worden gevonden. 
 
VRAAG 99.123 - BRENDERS - DELWAREL  
 
Met verwijzing naar mijn vraag 98.071 (3e jrg./nr.1) heb ik toevalligerwijze in de archieven van 
Steenbergen (NB) ontdekt, dat deze familie t.w. Arnoldus met kinderen en Leendert met een acte van 
indemniteit gedateerd 17 mei 1775 uit Berendrecht (Belgie) naar Steenbergen is gekomen. 
Wellicht kan men mij helpen met de volgende vragen en/of heeft iemand aanvullende gegevens 
aangaande de volgende personen: 
 
Arnold Willemsz. Brenders, die voor de derde maal huwde 7.2.1746 te Ooltgensplaat met Maria 
Pieterse Withaage van Es, welke geboren zou zijn in Ooltgensplaat. Zij woonden onder Adolphsland. 
 
Jan Bastiaansz. van Bree, geboren Oude Tonge 13.3.1714, die op 17.1.1743 te Nieuwe Tonge huwt 
met Adriana van de Log(h)t uit Oosterhout. 
 
Van hun kinderen huwden op 25.10.1779 te Oude Tonge Theodorus (Dirk) Brenders (soms ook 
Bruenders), geboren Oude Tonge 9.10.1751 en overleden Den Bommel 2.7.1814 en Adriana van 
Bree (Boer), geboren Battenoord, gedoopt Oude Tonge 9.11.1751 en overleden ald.16.10.1819. 
Allen zijn Rooms-Katholiek. 
Th.J. Okhuijzen, Rotterdam 
 
VRAAG 99.124 - VAN ES  
 
Ik ben in het bezit van een stamboom van het geslacht Van Es, waarvan de gegevens verzameld zijn 
tussen 1930 en heden. Van 1930 tot 1950 door K. van Es te Poortugaal, daarna door Dr. J.L. Braber 
te Dreischor en A.K. Vink te Bussum en vervolgens van 1989 tot 1995 door ondergetekende o.a. met 
behulp van van het boek Zes eeuwen geschiedenis van het (Flakkeese) geslacht (den) Braber (1971, 
2e druk) en van gegevens van J. Timmers te Roosendaal, W.J.J. Mijs te Den Bommel en anderen. 
De naam Van Es kwam in 1500 op Flakkee veel voor. De stamvader Jan van Es, geboren ca, 1565 te 
Ooltgensplaat was mogelijk verwant aan  
 
− Heijndrik Janse van Es, leefde ca. 1500 
− Floor Dirksz. van Es, leefde ca. 1600, gehuwd met Beatrix Jansd. Hun zoon Willem Cornelisz., 

trouwde met Beatrix Tanisdr.. Uit dit huwelijk de kinderen Willem en Cornelis, welke 
wagenmakers waren. 

 
Jan voerde als wapen een zilveren esseboom op een groen veld.  
Aanvankelijk werd de achternaam van Es met ch, dus als van Esch geschreven; echter rond 1750 
verviel deze ch. Vrijwel alle mannelijke leden van de van Essen waren (of zijn) landbouwers, bijna 
steeds in het oosten of midden van Overflakkee. Sommigen van hen bekle(ed)den bestuursfuncties 
bij de gemeente of bij instellingen. 
 
Jan van Es had twee zoons, namelijk Gillis Jansz (ca. 1595 - 1657) en Jan Jansz. 
Gillis huwde 1ste in eerste maal in 1621 te Middelharnis met Annetje Ruthsdr. Mol en de 2de maal in 
Galathee bij Ooltgensplaat met Neeltje Arendsdr. Hij woonde in 1642 te Galathee; in het ARA in Den 
Haag bevindt zich een akte van de huwelijksvoorwaarden van het eerste huwelijk van Gillis. 
Uit dit huwelijk werden geboren: 
1. Barbertje, geboren Ooltgensplaat 1635, gedoopt op 32-jarige leeftijd, vermoedelijk Doopsgezind, 

overleden na 1693, tr. Ooltgensplaat 1670 met Bastiaen Cornelisz. Hacke. 
2. Jan, tr. Neeltje Thonisdr.  
3. Ruth, (1625-1667) tr. Willemtje Claesdr. Engels (ca. 1640-1718) 
4. Dochter, gehuwd met Gerrit Pietersz. 
 
Jan Jansz huwde in 1625 te Dirksland met Willempje Pietersdr. uit welk huwelijk in Dirksland werden 
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geboren: Jannetje (1630), Pieter (1634) en Maarten (1634). 
 
Bovenstaande gegevens zijn nogal fragmentarisch, maar misschien kan iemand mij verder helpen 
en/of advies geven in welke archieven ik verder moet zoeken om o.a. de juiste data te vinden. 
A.J.H. van Es, Lelystad 
 
VRAAG 99.125 - TROOST  
 
Kan iemand mijn vermoeden bevestigen, dat Lydia Troost, welke op 18 juni 1628 trouwde met Jacob 
(Jacques) Crijnisse (de Vos), geboren Stavenisse, en zoon van Crijn Leunisse (de Vos), de dochter is 
van Adriaen Jansz. Troost ? 
Adriaen Jansz. Troost verhuisde naar Stavenisse en was op zijn beurt weer de zoon van Jan Aerijns 
Troost (geboren tussen 1530 en 1540), schout en schepen van Heinenoord (1566-1588). 
M. Tieleman, Sommelsdijk 
 
VRAAG 99.126 - NH KERK MIDDELHARNIS  
 
De uit de tweede helft van de 17e eeuw daterende geelkoperen lezenaar op 
de kansel, gehavend uit de brand gekomen, heeft na restauratie weer zijn 
ereplaats gekregen. Daarop berust sinds ca. 1750 de Statenbijbel. In deze 
lezenaar is een hart gegraveerd (ca. 15 cm doorsnede) waarin gegraveerd 
de letters I.E.V.G. 
Wie kan mij mededelen wat deze letters betekenen ? 
J. Rooij, Middelharnis 
 
VRAAG 99.127 - HARTMAN 
 
Pieter Jansz Hartman trouwde Oude Tonge 26.12.1706 met Cornelia Hugodr. Hollander. 
Uit dit huwelijk een zoon: Jan Pietersz. Hartman, gedoopt (ned.ger.) Oude Tonge 16.7.1713, trouwde 
(ned.ger.) Den Bommel 25.3.1736 Aagje Hendrikse van Etten. 
Zij kregen 7 kinderen, allen gedoopt (ned.ger.) in Oude Tonge, namelijk Cornelia Maria, Aagje, Pieter, 
Hendrik, Hugo en Cornelis. Laatstgenoemde trouwde Oude Tonge 17.9.1784 met Chieltje Stou(w)te. 
Wie kan mij aanvullende gegevens verstrekken ? 
Howard Perry Beckman, San Lorenzo (Californie), USA 
 
VRAAG 99.128 - LENA DIMMENS  
 
Pagina 44 van de laatste nieuwsbrief (antwoord 98.073) heb ik met meer dan normale belangstelling 
gelezen, per slot van rekening ben ik in de kerk van Goedereede gedoopt. 
Namelijk punt 5 sluit aan op gegevens voorkomend in het parenteel van mijn moeder Jacomijntje 
Hoek. Het gaat over Cornelis Cornelis Lauweszn. Haertsen, ook genaamd "Oude Cornelis Lauwe". Hij 
was van 1587 tot 1619 schepen van het Oude Lant. Volgens een verklaring van twee van zijn 
kleinzonen was deze Cornelis in 1585/86 betrokken bij het heksenproces tegen Lena Dimmens en 
haar zuster Ninge Dimmensdr. "Oude Cornelisz Lauwe" trouwde met Pieternel Dimmens geboren 
1566 en overl. 1644 (familie van Ninge en Lene ??). 
 
Vraag: Lene Dimmens bekende: "zeven jaar lang het derde haar te hebben getrokken van het 
koren van Cornelis Lauwe". 
 
Wat is de betekenis van deze bekentenis, waarvoor zij (mogelijk met nog meer beschuldigingen) als 
heks werd veroordeeld en terechtgesteld. Ik ken de uitdrukking niet en heb ook in naslagwerken niets 
daarover kunnen vinden. 
J. Westhoeve, Assen 
 
VRAAG 99.129 - Van ECK - VAN POORTVLIET - VERWEIJ  
 
Cornelis van Eck (EK) (Neck), gedoopt (ned.ger.) Oude Tonge 7.4.1771, zoon van Pieter van Eck en 
Tannetje Verweij, overleden aldaar 10.10.1828, trouwde aldaar 26.10.1795 Trijntje van Poortvliet, 
gedoopt (ned.geref). Nieuwe Tonge 11.7.1773, overleden na 10.10.1828, dochter van Jacob Klaasz. 
van Poortvliet en Ariaantje Janse Romeijn 
Uit dit huwelijk, allen gedoopt (ned.geref.) Oude Tonge: 
1. Tannetje, 24.9.1797. 
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2. Pieter, 12.4.1800. 
3. Jacob, 15.1.1803. 
4. Simon, 28.9.1804. 
5. Ariaantje, 14.9.1806. 
6. Ariaantje, 5.4.1809. 
7. Maartje, 15.8.1811.  
8. Simon, 10.10.1814. 
 
Vele gegevens mocht ik reeds per e-mail van Mevr. Buscop uit Oude Tonge ontvangen. Wie kan mij 
verder helpen ? 
Ds. A.O. van Eck, minister retired in the Dutch Reformed Church in USA, Grand Rapids, Michigan, 
USA   
 
ANTWOORDENRUBRIEK 
 
ANTWOORD op VRAAG 96.004 - VAN DIJKE (1ste Jrg/nr.2 ) 
 
Nog een korte aanvuling op mijn bijdrage betreffende de doopsgezinde familie van deze naam uit 
Middelharnis. 
In het archief van de DG gemeente Rotterdam trof ik in de correspondentie met de DG gemeente 
Rotterdam namelijk nog een brief aan betreffende Jacomijntje van Dijke. Ik had al melding van haar 
gemaakt in mijn bijdrage. Uit deze brief, gedateerd 15.12.1787, blijkt waarom zij door de DG 
gemeente werd ondersteund. Ik laat dit gedeelte volgen: 
 
"Voor omtrend twee maanden is alhier zekere Hendrik Vink overleden, zijnde gehuwd geweest   met eene Zuster 
onzer Gemeente, Jacomijntje van Dijk, die hij in eenen zwangeren staat  naliet; en zij, nu onlangs van eene 
dogter bevallen zijnde, is hooggaande krankzinnig geworden,  door den rouw en door zwakheid, heeft zedert 
twee weeken zelfs moeten gebonden liggen en door  meer dan eene waaker en oppaster, bij nagt en dag, 
worden gade geslagen.  Haar zoogkind is bij een andere ter minne besteld en zij heeft voorts noch vier andere 
kinderen  over de vloer, van welke het oudste echter noch niet in staat is iets ten voordele der huishoudinge te 
gewinnen". 
 
De DG gemeente werd geacht haar te ondersteunen, maar dit was door de geringe omvang en 
financiële kracht problematisch. De baljuw Kolff werd er op nagevraagd, maar deze vond dat het 
inderdaad zo moest zijn. Vervolgens schreef de leeraar Tersier de DG gemeente Rotterdam aan om 
geldige ondersteuning van Jacomijntje. 
W. Stuve, Koniginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
 
ANTWOORD op VRAAG 98.107 - CABOUTER - LODDER (3e Jr g/nr.3)  
 
Kwartierstaat Lodder/Kars 
 
1.  Leendert Cornelisz. Lodder, gedoopt 13.6.1649 te Dirksland, overleden na 1698, trouwde 

Dirksland 21.12.1681 met Sijtje Willems van der Kars/Kers, gedoopt 4.8.1658 Dirksland. 
2.  Cornelis Leendertsz. Lodder, geboren ca. 1620 te Melissant, overleden na 1667, trouwde 

Dirksland 5.3.1645 met  
3.  Jobje Arens Kabouter, geboren ca. 1625 te Melissant, overl. na 13.6.1649. 
4.  Leendert Cornelisz. Lodder, geboren Goedereede ca. 1595, overleden na 1647, gehuwd juni 

1616 Dirksland met 
5.  Grietje Arensdr., geboren ca. 1595 te Melissant, overleden voor 1.8.1635. 
6.  Arent Jansz. Kabouter, geboren ca. 1600 Goedereede, overl. na 1648, huwde ca. 1625 met 
7.  Leentje Zachariasdr., gedoopt Dirksland 4.12.1608, overl. voor 4.10.1642. 
8.  Cornelis Leendertsz. Lodder, geboren ca. 1570 te Goedereede, begraven 1617 te Dirksland, 

huwde ca. 1595 met 
9.  Claesje Willems, overleden na 1627. 
12.  Jan Kabouter, geboren ca. 1580. 
14.  Zacharis Jacobsz., geboren ca. 1580, overl. na 17.3.1637, huwde ca. 1600 met 
15.  Dingetje Marinus de Bock, overl. na 20.10.1647. 
16.  Leendert Cornelisz. Lodder (Jonge Lodder), geboren ca. 1530, overleden 1591 Middelharnis. 
17.  Dijna Hendriksen 
30.  Marinus de Bock, overl. voor 1621. 
32. Cornelis Lodder, geboren ca. 1500, overl. na 1530. 
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J. Borgdorff, Rinze Koopmansstraat 15, 3067 AM Rotterdam 
  
ANTWOORD op VRAAG 98.107 - CABOUTER - LODDER (3e Jr g/nr.3)  
 
Genealogie Lodder: 
Generatie I   
1.  Cornelis Lodder, geboren Melissant rond 1620, overleden na 1649, trouwde Dirksland 5.3.1645 

Jobje Kabouter, geboren Melissant rond 1625, overleden na 13.6.1649. 
 
Generatie II   
2. Leendert Cornelisz. Lodder, geboren Goedereede rond 1595, overleden tussen 1647 en 1655, 

trouwde juni 1616 Dirksland met 
3. Grietje Arentsdr., geboren Melissant rond 1595. 
 
Generatie III 
4. Cornelis Lodder, geboren Goedereede ca. 1565, overleden in het jaar 1617, schepen van 

Dirksland, landbouwer, koopt tienden in Goedere ede (1587) en landpachter in Goedereede 
(1597-1603), huwde 

5. Claasje Willems, geboren ca. 1572, overleden na 1627.   
 
Generatie IV 
8.  Leendert Lodder, geboren ca. 1530, overleden 1590 te Middelharnis. 
 
C.J.van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 SM Alphen a.d. Rijn 
 
 
De laatste twee antwoorden worden meerdere malen met "aannames" en "ongeveer" vermeld.  Indien 
evenwel op grond van andere gegevens deze data nauwkeuriger vermeld kunnen worden, heeft het 
zin iets degelijkers te vermelden. Desondanks publiceren wij deze gegevens in de hoop dat anderen 
deze data kunnen staven of verbeteren (redaktie).  
  
ANTWOORD op VRAAG 98.112 - WETSTEEN (3e Jrg/nr.4)  
 
Cornelis Wetsteen, overleden 17.9.1834 te Gent, oud 46 jaar en wonende te Middelharnis, zoon van 
Cornelis Wetsteen en Leuntje Simonze Haard. Volgens het overlijdensregister is hij geboren te 's-
Heer Jansland (oude naam voor Sirjansland op Schouwen-Duiveland). 
Cornelis huwde Jannetje van den Bosch en kreeg op 4.4.1816 in Brielle een dochter, genaamd 
Jannetje. 
Jannetje Wetsteen kreeg op 19.1.1849 te Middelharnis een zoon: Pieter Wetsteen (zij was namelijk 
ongehuwd). Volgens het bevolkingsregister is zij op 20.5.1902 te Rotterdam overleden. Waar Pieter 
uiteindelijk naartoe is gegaan, is niet helemaal duidelijk. Hij was van beroep koopman, terwijl zijn 
moeder te boek stond als winkelierster. 
Mw. C. Westdorp - Priem, Stationsweg 2, 3247 BW Dirksland 
J.C.Both, Hoflaan 45, 3241 GK Middelharnis  
 
ANTWOORD op de VRAGEN 98.113 en 98.119 - NATTEKAAS- COMTEBEDDE-RUIT-
ZWANENBACH (3e Jrg./nr.2 en 4) 
 
De volgende gegevens heb ik gevonden: 
 
Ruit  
Gerrit Cornelisz Ruijte(r) werd gedoopt 17.1.1725 te Capelle op den IJssel als zoon van Cornelis 
Gerrits de Ruijte(r) en Claartje Cornelis Kooy(er), overleden Ouddorp 9.12.1809, trouwde Ouddorp 
25.8.1754 met Baaltje Abrams Westhoeve, gedoopt Ouddorp 16.10.1735 als dochter van Abram 
Claasse Westhoeve en Maria Leendertse Witte. 
Uit dit huwelijk, allen gedoopt Ouddorp: 
1. Klaasje,  8.2.1756 
2. Abram, 20.8.1758, jong overleden. 
3. Maria, 30.9.1759 
4. Abraham, 17.9.1763 
5. Elisabeth, 23.2.1766, overleden 15.8.1767 
6. Elisabeth, 22.9.1771 



 
 8 

7. Cornelia, 20.3.1774, overleden 20.4.1775 
 
Comtebedde  
Hugo Hendriksz. Comtebedde, gedoopt Ouddorp 15.8.1751, overleden Stellendam 28.2.1797, zoon 
van Hendrik Hendrikse Comtebedde en Dina Hugo Comtebedde, ondertr. Stellendam 4.8.1780 met 
Maria Ruijter.  
Uit dit huwelijk: 
1. Dina, gedoopt Goedereede 12.2.1783. 
2. Hendrik, gedoopt Goedereede 26.9.1784.  
3. Baaltje, gedoopt Goedereede 22.4.1786. 
4. Baaltje, gedoopt Stellendam 17.6.1787. 
5. Gerritje, gedoopt Stellendam 13.11.1791. 
6. Leentje, gedoopt Stellendam 28.7.1793. 
 
Zwanenbach  
Jacob Jansz. Zwaanenbach, trouwde Maatje Arens de Zeeuw 
Uit dit huwelijk, allen gedoopt Stad a/h Haringvliet: 
1. Arend, 2.3.1738. 
2. Cornelia, 8.5.1740. 
3. Jacoba, 1.12.1742. 
4. Koba, 27.9.1744. 
 
Arend Jacobsz. Zwaanenbach, gedoopt 2.3.1738, huwde 10.7.1768 met Kommertje Rijke Nattekaas 
Uit dit huwelijk: 
1. Matje, gedoopt Stad a/h Haringvliet 25.2.1770. 
2. Pietertje, gedoopt Stad a/h Haringvliet 12.4.1772. 
 
Nattekaas  
Gerrit Hendrik Nattekaas, gehuwd met Jobje Werf, waaruit geboren een kind op 20.3.1695, genaamd 
Rijk. 
Rijk Nattekaas , gedoopt Stad a/h Haringvliet 20.3.1695, huwde aldaar 3.12.1724 Pietertje van Strien. 
Uit dit huwelijk zijn vermoedelijk de volgende kinderen geboren: Cornelia, Geert en Kommertje. 
Vermoedelijk heeft Kommertje een buitenechtelijk kind gehad, waarvan de vader zou zijn ene Adriaan 
Oudemans. 
Aanvullende gegevens zijn van harte welkom !! 
 
W. van Groningen, Doelweg 4, 3252 AJ Goedereede. 
ANTWOORD op VRAAG 98.116 - JONGELING (3e Jrg/nr.4) 
 
Onderstaand de gevraagde kwartieren en zoals U ziet, vooral een doopsgezind verhaal. Evenwel heb 
ik geen bevredigend antwoord kunnen vinden betreffende de herkomst van de familie, maar 
genoemde personen hebben lange tijd in Middelharnis gewoond. 
 
I.1  Aren [Erasmusz.?] Jongeling. 
 Nog niet oorkondelijk gevonden. Het patroniem is een gissing op basis van het vervolg. 

Herkomst onbekend, evenals zijn echtgenote. Kerkelijke achtergrond onbekend, maar 
waarschijnlijk DG. 

 
I.2  Grietje Erasmusdr. (Jongeling) 
 Bij Grietje deed zich hetzelfde probleem voor, zij het dat het deze keer gaat om de ontbre-

kende achternaam. Het toch wel bijzondere patroniem maakt dat ik veronderstel dat het hier 
om een lid van de familie Jongeling gaat. Wellicht was zij een zus van I.1. Ik heb slechts een 
vermelding van haar kunnen vinden, en wel als ze op 10.5.1637 als j.d. wonend te Middel-
harnis voor het gerecht aldaar trouwt met Aert Corstiaansz, j.m. wonend te Middelharnis.  

 
I.3  Neeltje Erasmusdr. (Jongeling) 
 Voor de problemen rond de koppeling aan de familie Jongeling zie I.2. Zij trouwde eerst in Den 

Bommel als j.d. met Cornelis Leendertsz. Roothair. Als weduwe, wonend in de polder Galathee 
hertrouwde zij 16.7.1672 met Jan Cornelisz. van Roon, weduwnaar van Jannetje Arendsdr., 
wonend aan de Oudelandsedijk bij Den Bommel. In de kerkrekeningen van Den Bommel staat 
dat 12.10.1676 betaald werd voor de begrafenis van "Neeltje Jerasemis, vrouw van Jan Corn.". 
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II. Erasmus Arensz. Jongeling 
 Was ca. 1693-1714 (?) leeraar van de DG gemeenten(n) Middelharnis/Sommelsdijk. Was 

blijkens ORA (Middelharnis 26/fol.227) gehuwd met Susanna Willemsdr. Wijngaert. Kinderen 
zie onder. Wordt aldaar ook aangeduid als "leeraar der Mennoniten". Is dan, 25.11.1719 al 
overleden. Erasmus woonde van 1701-1710 (waarschijnlijk ook al in 1692, maar dan wordt er 
geen plaats bij vermeld) in een huis aan de Westdijk in Middelharnis. Hij werd voor dit huis in 
de verponding aangeslagen voor ƒ 2-10-0. Hij bezat een boomgaard, groot 101 roeden 
vroonland in het Oudeland van Sommelsdijk. Hij en zijn vrouw komen een aantal keren voor in 
de transportregisters van Sommelsdijk. Hij voert blijkens ORA Middelharnis (inv. nr.94) in 1680 
een proces tegen Grietje Symondsdr. Duijndam. en wordt in de attestatie van Aren Claasz. 
Braber (zie III.3) aangeduid als degene, die hem gedoopt heeft (ADO 3/fol.381). 

 
"Alsoo Erasmus Jongeling klaagt met sijn tractement van 200 g[u]l[den] 's jaers  niet te konne bestaan en 
segt minstens 300 g[u]l[den] noodig te hebben. Ook  dat de gemeente aldaer niet meer dan 40 g[u]l[den] 
kan toebrengen tot verbetering  van sijn tractement, soo is op Sociteijts vergadering goet gevonden dat 
onder de  Contrubuerende gemeentens het overige sal gecontribueert werden." 

 
Van iets eerder is de volgende brief uit Rotterdam (inv.nr 32): 

 
Vrinde J. de Blecker & Erasmus Jongelingh 
Waarde Vrinde - saligheijt,  
"Uw ed[eles] aengenaem van den 12 desen hebbe wel ontfange, en u Ed[eles] versoek om 100 g[u]l[den] 
aen gelt voor een half jaar pred[ik]dienst an u e[deles] gemeente gecontribueert verstaan ick nevens gaat 
het versochte gelt,'t geen bij de cositeijt voor den dienst, voor den dienst van 1/2 jaar u e[deles] te samen 
is toegestaan tot welck wij vertrouwe dese penninghe sulle bij u[deles gecontribueert werden. 
Blijvend hier nevens nae groetenis. 

 
Uw ed[eles] waarde vrindt 
de dienaers der Vlaamse doopsgesinde gemeijnte, 
en uijt der selven naam onderteckent,  

 
            Rotterdam, 20 december 1693                   Adriaan v[an] Alkmaar 
                                                                             Hendr[ik] Terwen 
 
 
III.1  Aren Erasmusz. Jongeling 
 Geboren en wonend te Middelharnis. Doopsgezind, doopdatum niet bekend (doopboeken of 

ledenregisters van de DG-gemeente Middelhar-nis/Sommelsdijk zijn niet bewaard gebleven). 
 Hij trouwde eerst als j.m. met de eveneens DG j.d. Jacomijntje Cornelisdr. den Eersamen uit 

Goedereede (8.6.1725, impost ƒ 6,=). Zij was de dochter van Cornelis Jansz. den Eersamen en 
Claartje Philipse van Wage. Haar vader was DG diaken in Ouddorp. Haar opa van moe-
derskant was DG leeraar in Ouddorp (1674-1684). Jacomijntje was NG gedoopt in Goedereede 
na 1690, en DG gedoopt 9.3.1724 door de Ouddorpse leeraar Maarten Tanis, (ADO 2, fol.153). 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 Jacomijntje overleed vermoedelijk in Middelharnis, maar werd in Goedereede in de kerk 
begraven (graf 85). Aren hertrouwde 1.11.1737 voor het gerecht van Middelharnis met Annetje 
Arendsdr. van Dijke. 

 Zij is waarschijnlijk een zus van de verderop genoemde Pleunis van Dijke. Zij overleed in 1782 
(impost 25.6.1782 te Middelharnis). Het paar kreeg in ieder geval twee kinderen, n.l. Aren 
(IV.1.1.) en Grietje (IV.1.2.). 

 Aren komt in 1747 voor op een lijst van leden, en werd in dat jaar (oorlogsjaar, inval van Franse 
troepen in Staats-Vlaanderen) met andere mannen van DG gemeente vrijgesteld, en 
waarschijnlijk heeft dit positieve gevolgen gehad voor de toekenning van deze "oude vrijheid" 
aan de DG gemeente in Middelharnis/Sommelsdijk. 

 Het is onbekend wat Aren van beroep was, het is echter waarschijnlijk dat hij een kleine 
landbouwer was. Over door hem verrichte rechtshandelingen is het volgende bekend: 

 Op 19.9.1727 verkochten  hij en Cornelis Emaus, als testamentaire voogden van de erfge-
namen van de Goereese schoolmeester Job Melse Jaqcuier (1694-1726) een schuurtje 
(GAG,G.2630). 

 Hij  kocht 3.9.1732 voor ƒ 525,= een huis en erf aan de OZ van de Voorstraat in Middelharnis 
van Pietertje Bastiaansdr. Visser (ORA Middelharnis, inv.nr.7, fol.182v). 

 In dit huis woonde hij tot zijn dood in 1774. Zijn weduwe verkocht 24.6.1774 het huis aan Pieter 
Meijer. Het huis staat dan genummerd nr.265 (idem inv.nr.11/fol.55v). 

  Hij verkocht 1.1.1734 een huis aan de ZZ van de Westdijk (in de verponding van 1731 en 1733 
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huis nr. 140 in Middelharnis) voor ƒ 1250,= aan Pleunis van Dijke (idem, fol.212). Wellicht was 
dit het huis van zijn vader (II). Pleunis was een zwager en DG diaken. 

 Hij kocht 30.11.1745 voor ƒ 190,= en een zilveren ducaton van Sara Jansdr. Harweijer een 
beplante boomgaard, groot 43 2/3 roeden in het Oudeland nr. 67, ten westen van het dorp 
(idem,inv.nr.9, fol 32). Na Aren's overlijden ging de boomgaard over op diens zoon Aren 
(IV.1.1) voor ƒ 200,=. 

 Jacob Boogerd uit Middelharnis was 14.8.1747 een bedrag van ƒ 200,= (tegen een rente van 
4%) schuldig aan Aren. Jacob's huis en erf aan de Nieuwstraat nr.110 dienen daarbij als 
onderpand (idem,inv.nr.9, fol.75v). 

 Aren leende zelf op 27.3.1762 een bedrag van ƒ 1200,= (tegen een rente van 4%) van Geertje 
Abramse Blommendaal. Hierbij diende zijn huis in de Voorstraat als onderpand. De lening was 
voor zijn overlijden afgelost (idem,inv.nr.10, fol.103). 

 Aren bezat ook land in de polder Nieuw Westerloo, vlakbij Goedereede. Zijn broer Erasmus 
verkocht op 24.7.1756 5 gem., 126 roeden voor hem aan Cornelis Kole voor ƒ 450,= (GAG 
G.2630). 

        wordt vervolgd 
W. Stuve, Koninginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
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redactie:          secretariaat: 
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Van Beethovenlaan 40        Stationsweg 2 
2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel       3247 BW Dirksland 
tel. (0180)313894         tel: (0187)601904 
fax: (0180)316851 
E-mail: abraham@box.nl 
 OPEN DAGEN 
 
Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur 
(behalve in de zomermaanden). Het openingsschema is de eerste maanden na de vakantieperiode als 
volgt (met vermelding van de aanwezige leden van de werkgroep): 
 6 september W.G. Visser 
 18 september C.J. Hameeteman 
 2 oktober J. van Wezel 
 16 oktober J.H. Kalle 
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. van Wezel (tel. (0187)491663) 
een aparte afspraak te maken. 
Verder bestaat voor donateurs de mogelijkheid tijdens de werkavonden het centrum te bezoeken. Deze 
avonden worden in principe elke eerste maandag van de maand gehouden (behalve de 
zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van te voren even t e bellen omdat er wel eens 
een werkavond uitvalt.  
 

DE STICHTING OP HET INTERNET 
 
Bijna iedere zichzelf respecterende stichting of vereniging heeft tegenwoordig een site op het Internet. 
Sinds kort heeft ook onze stichting een website op het Internet en wel op het adres: 

http://leden.tref.nl/~hamee009/index.html 
Donateurs die over een internetaansluiting beschikken moeten beslist eens een kijkje nemen op deze 
website. De site, gemaakt door Marco Tieleman, is nog in opbouw maar nu al is een goede indruk te 
krijgen wat het gaat worden. Voor donateurs bestaat de mogelijkheid dat ook hun eventuele eigen 
website en/of e-mailadres wordt vermeld. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen met de 
beheerder van de website: 

ac.tieleman@wxs.nl 
 

GENEALOGISCHE NIEUWSRUBRIEK 
 
Zeeuwse Genealogische Contactdag 
 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE
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De afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft het genoegen u uit te 
nodigen tot deelname aan de 23e Zeeuwse Genealogische Contactdag, welke gehouden zal worden 
op 4 september 1999 in het gebouw "De Vroone" te Kapelle-Biezelinge. 
Op deze dag bestaat de mogelijkheid Uw kwartieren en genealogieën aan te vullen met behulp van 
de vele gegevens, die de diverse werkgroepen in de loop der jaren hebben verzameld. De 
verzameling bestaat hoofdzakelijk uit afschriften van doopboeken, trouwboeken en lidmatenregisters, 
die alfabetisch zijn geklapperd of op kaart gesteld, alsook uittreksels uit notariële akten, etc. 
 
U wordt verzocht zoveel mogelijk uw eigen gegevens mee te nemen ter uitwisseling met andere 
deelnemers. Vragen die niet direct kunnen worden opgelost, kunnen per formulier worden ingeleverd 
bij de betreffende werkgroep. 
 
Het programma is als volgt samengesteld: 
09.30 - 10.00 uur:  ontvangst met koffie in "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, Kapelle-
Biezelinge; 
10.00 - 10.15 uur:  opening door de voorzitter, de heer J.W. Zondervan; 
10.15 - 12.15 uur:  uitwisseling van gegevens; 
12.30 - 13.30 uur:  lunch in "De Vroone (tijdens de lunch wordt de grote zaal gesloten); 
13.30 - 17.00 uur:  uitwisseling van gegevens. 
 
De kosten bedragen ƒ 7,50 per persoon. Indien ook aan de lunch wordt deelgenomen bedragen de 
kosten ƒ 27,50, die vooraf moeten zijn voldaan. Nadere informatie is verkrijgbaar bij mw. 
E.J.Rentmeester-de Haas, Plataanweg 10, 4441 SB Ovezande (telef. 0113 - 655469). Om 
administratieve redenen moeten aanmeldingen uiterlijk 22 augustus 1999 binnen zijn. 
 
Belangrijke mededeling voor onze donateurs 
 
In verband met de Wet Persoonsregistratie van 1989 maken wij onze donateurs erop attent dat wij er 
stilzwijgend van uitgaan dat geen onzer donateurs bezwaren heeft tegen publicatie van zijn 
persoonsgegevens in ons blad. Wie niet wil dat er iets over hem of haar in de Nieuwsbrief wordt 
gepubliceerd, wordt verzocht ons dat schriftelijk te doen weten. Derden die persoonsgegevens uit ons 
blad overnemen doen dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico. 
 

INTERNET-RUBRIEK 
 
Rijksarchiefdienst  
 
Sinds begin mei van dit jaar heeft de Rijksarchiefdienst in het algemeen en het Algemeen Rijksarchief 
in het bijzonder een volledig herziene en vernieuwde website. De site is nog altijd bereikbaar via het 
oude en vertrouwde adres  

http://www.archief.nl 
alwaar het bekende "Geschiedenis online" plaats heeft gemaakt voor "Nieuws uit het verleden".  
Graag willen wij iedereen verzoeken deze nieuwe site met een bezoek te vereren en eventuele op- of 
aanmerkingen via de E-mail  

webmaster@rad.archief.nl 
bij de webmasters kenbaar te maken. 
Zij staan open voor suggesties en zullen er alles aan doen de website up to date te houden en te 
voldoen aan verzoeken die hen vanuit de bezoekers bereiken. 
 
Databank van de Kerk van Jezus Christus van de Heil igen der Laatste dagen   
 
Een groot deel van het archief uit Salt Lake City (Utah) is op het internet geplaatst. In eerste instantie 
betreft dit 400 miljoen namen. Voor het eind van dit jaar moeten er nog 200 miljoen bijkomen. 

 www.familysearch.org. 
 
Centraal Bureau voor Genealogie  
 
De website <http://www.cbg.nl> heeft o.a. de volgende rubrieken: 
• Genealogische Discussie , een rubriek waarin gebruikers van deze site vragen aan elkaar 
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kunnen stellen. 
• Lopend Onderzoek , met gegevens over personen die over genealogische gegevens over 

bepaalde families beschikken en bereid zijn die kennis met anderen te delen. 
• Catalogus , de geautomatiseerde CBG-Catalogus geeft toegang tot een groot gedeelte van de bij 

het C.B.G. berustende collecties. 
• Links  met verbindingen naar genealogische sites, archieven, bibliotheken, musea e.d. 
Genealogie links  
 
Een bijzonder interessant website van de Hoge School Rotterdam, waarin vele archieven en 
verenigingen, tips voor beginners (o.a. een cursus "wat is genealogie"), emigranten, latijnse woorden, 
mormonen, regionale pagina's, VOC, etc. etc. Het adres is: 

http://www.medewerker.hro.nl/w_t_molema/links.htm#archief. 
 
Emigranten naar U.S.A.  
 
Van de heer J. Westhoeve te Assen ontvangen wij de volgende tip: 
Op mijn zoektocht op internet naar geemigreerde voorouders, vond ik een site waarin een schat aan 
gegevens voorhanden is. In het bijzonder de passagierslijsten van de schepen die emigranten van 
Nederland naar de USA vervoerden. Mogelijk ook interessant voor andere "zoekenden".  
Verder heb ik via e-mail contact gelegd met Barbara Pierce, de host van 3USGENWEB sites, in de 
county of Bergen NewJersey. Op beide sites vond ik registers van doop en begraven van uit 
Nederland afkomstige emigranten. Echt de moeite waard! Je kunt zoeken op de passagierslijst van 
de Isabella of Filadelfia, waarmee een hele groep Ouddorpers in 1854 naar de USA vertrok, vindt 
men op 

 http://www.macatawa.org/~devries/isa2.htm. 
Nederlanders in NewJersey vind je op  

http://www.rootsweb.com/~njbergen/vbergen.htm 
en 

 http://www.rootsweb.com/~mnrenville/renville.htm. 
Ook een leuke site is:  

http://www.readresdigest.com/rdmagazine/specfeat/archives/genealogyonline.htm 
Je krijgt dan een lijst met interessante links op het scherm. 
De redactie houdt zich aanbevolen voor interessante websites op genealogisch gebied. 
 

VRAGENRUBRIEK 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, 
echter voor de ruimte dit toelaat, worden maximaal twee/drie vragen geplaatst. 
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 porto in te sluiten. Zendt U s.v.p. ook een bedankje aan hen die 
de moeite namen om een antwoord in te zenden. De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de vragen en antwoorden. Ook kunnen in principe geen vragen worden ingediend, die betrekking 
hebben op de periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand (ca. 1811). Deze gegevens 
kunnen meestal door zelfwerkzaamheid eenvoudig in de archieven worden gevonden. 
 
VRAAG 99.130 - ZOON 
 
Midden 1600 woonden op Goeree-Overflakkee, voor zover mij bekend, meerdere geslachten 
Zoon/Soon, voornamelijk in Nieuwe Tonge, namelijk: 
 
 Rombout Gerritsz. Soon, geboren voor 1666, huwde Jannetje Jacobs, uit welk huwelijk 

tussen 1686 en 1691 vier kinderen werden gedoopt in Nieuwe Tonge (ned.geref.) 
 
 Lieven Lievensz. Soon, geboren voor 1692, huwde (1) Neeltje Arents van Rees, huwde (2) 

Arentje Janse Francken en (3) Jannetje Maartens Vorst (ook: Woutt). Uit het laatste huwelijk 
drie kinderen (gedoopt tussen 1721 en 1726) 
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 Jan Crelisz. Soon, welke de oudst bekende stamvader van onze familie is, afkomstig uit 
Nieuwe Tonge. 

Van laatstgenoemde geef ik onderstaand de mij bekende gegevens: 
 
Jan Crelisz. Soon, waarschijnlijk gedoopt (ned.geref.) Middelharnis 13.10.1669 (in doopboek van 
Middelharnis komt op deze datum een inschrijving voor, waarbij als vader wordt genoemd Cornelis 
Jansz., echter geen moeder en getuigen; m.a.w deze doopdatum is niet zeker), begraven Nieuwe 
Tonge 27.12.1713, trouwt (1) Nieuwe Tonge 23.12.1690 Cornelia Cornelisse Hoog(e)moet, geboren 
in Oude Tonge. 
Jan trouwt als j.m. geboren in Middelharnis en Cornelia als j.d. geboren in Oude Tonge. 
Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje, gedoopt Nieuwe Tonge nov.1690 (get: Arent Roos en Maatje Crelis). 
2. Crelis, gedoopt Nieuwe Tonge 5.12.1691 (get. Abram Soon en Leentje Crelis Soon), ondertrouwt 

als j.m. Nieuwe Tonge 5.5.1713 Marij Janse Vreeswijk, j.d. 
3. Ariaentje, gedoopt Nieuwe Tonge 14.3.1694 (get: Aren van der Baen en Leentjen Soon). 
4. Jacob, gedoopt Nieuwe Tonge 2.6.1697 (get: Neeltje Teunis). 
 
Jan Crelisz. Soon trouwt (2) Maria Crelis van der Velden, begraven Nieuwe Tonge 24.9.1712. 
Uit dit huwelijk: 
1. Martijntje, gedoopt Nieuwe Tonge 22.2.1702 (get: Lydia Crelis). 
2. Martijntje, gedoopt Nieuwe Tonge 16.12.1703 (get: Jan Frederiks van der (Pelt?) en Ariaentje 

Joosen). 
3. Abram, gedoopt Nieuwe Tonge 19.4.1705 (get: Jan Klaasse van Roije en Leentje Cornelis), 

trouwt (1) Nieuwe Tonge 17.12.1730 Marija Pieterse Maas, overleden Nieuwe Tonge 3.4.1731, 
trouwt (2) Nieuwe Tonge 5.4.1732 Lena Arjaans Verweij. 

4. Cornelis, gedoopt NieuweTonge 2.10.1707 (get: Lydia Cornelis). 
 
Jan Crelisz. Soon trouwt (3) Nieuwe Tonge 9.3.1713 Dingena Dingmans van Trigt, gedoopt Nieuwe 
Tonge 16.3.1682, dr. van Dingman Jacobs van Tright en Trijntje Pieters. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jannetje, gedoopt Nieuwe Tonge 21,2,1714 (get: Jan van der Vliet en Leentje Crelis). 
 
Nakomelingen van dit geslacht oefenden eeuwenlang het beroep van watermolenaar uit in Dirksland. 
Mij is bekend dat nog enige leden van de stichting een onderzoek doen naar dit geslacht. Alle 
aanvullingen zijn welkom! 
Mw. Drs T. Zoon-Vogelesang, Monte Carlo (Monaco) 
 
VRAAG 99.131 - BAKKER  - JONGSTE 
 
Met verwijzing naar de artikelen "De oudste generaties van de familie Bakker te Goedereede" door 
Mr. T.N.Schelhaas in De Nederlandsche Leeuw" van juli/augustus 1989 en het geslacht Bakker te 
Goedereede in Nederlands Patriciaat 1928/29 en 1974, kan ik helaas geen aansluiting vinden naar 
mijn voorouders met de naam Bakker. 
Hierna volgen de gegevens welke mij bekend zijn: 
 
I. Johannes Leendertsz. Bakker, begraven Goedereede 7.1.1773, trouwt ald. 25.9.1768 als j.m. 

met Neeltje Teunisse Jongste, overleden Goedereede 29.6.1812 
 
II.  Leendert Johannesz. Bakker, gedoopt (ned. geref.) Goedereede 13.8.1769, overleden Ouddorp 

1811, trouwt Goedereede 15.5.1791 als j.m. met Arjaentje Klaase Verduijn, geboren Ouddorp ca. 
1770, overleden Ouddorp 26.1.1811 (oud 41 jaren), trouwt als j.d. 

 Uit dit huwelijk: 
Neeltje Bakker, geboren in Ouddorp, waarsch. overleden in de USA, trouwt met Jacobus de 

Ruiter, veldwachter. 
Klaas Bakker, geboren Goedereede 8.7.1794, overleden Texel 29.1.1857, trouwt Ouddorp 

29.11.1822 Cornelia Marinusdr. Visbeen, geboren Goedereede 6.4.1798, overleden Texel 
26.3.1869, dochter van Marinus Ewitse Visbeen en Eva Teunisdr. Ebrel. 
Klaas was bouwknecht tijdens de inpoldering en opbouw van Eierland (1835 en later). 

 Uit dit huwelijk: 
1. Adriaantje Bakker, geboren Ouddorp 9.4.1822, overleden Cocksdorp (Texel) 30.4.1892, 

trouwt Texel 7.8.1845 Hendrik Bakelaar, geboren Ouddorp 9.12.1820, overleden 



 
  16 

Cocksdorp 15.3.1899, zoon van Aart Bakelaar en Jannetje Sprong. 
2. Marinus Bakker, geboren Ouddorp 27.7.1825, overleden Texel 15.3.1907, trouwt Texel 

31.3.1853 Jannetje van den Linden, geboren Ouddorp 29.11.1830, overleden Texel 
30.7.1927, dochter van Leendert van der Linden en Wilmpje Nieman. 

3. Eva Bakker, geboren Ouddorp 3.8.1830, overleden Eierland 29.8.1865, trouwt Texel 
28.9.1854 Pieter Moelard, geboren Stellendam 4.5.1827, waarsch. overleden in de 
U.S.A., zoon van Hendrik Moelard en Gerdina Smits. 

4. Teuntje Bakker, geboren Ouddorp 26.12.1834, waarsch. overl. in de U.S.A., trouwt Texel 
24.1.1856 Philippus de Blok, geboren Stellendam 2.12.1830, waarsch. overleden in de 
U.S.A., zoon van Daniel de Blok en Johanna Boelard. 

5. Leendert Bakker, geboren Eierland 10.1.1839, trouwt Texel 29.3.1866 met Maartje van 
der Sluis, geboren Ouddorp 6.3.1839, dochter van Pieter van der Sluis en Lena Pijl. 

Maartje Bakker, geboren ca. 1797 in Ouddorp, waarsch. overleden in de U.S.A., trouwt Ouddorp 
Jan de Bleijker, geboren Ouddorp 4.4.1797, waarsch. overleden in de U.S.A. 

Deze genealogie legt verbanden tussen Texel en Goeree-Overflakkee. Ook op Texel trouwden vaak 
mensen van Goeree-Overflakkee weer met elkaar. Ik ben zeer nieuwsgierig of er leden van de 
stichting zijn die samen met mij deze genealogie verder kunnen uitbreiden. Ook de relatie Goeree-
Overflakkee/Texel is misschien voor anderen een interessant onderwerp. 
E. Bonne, Den Hoorn (Texel) 
 
VRAAG 99.132 - BLOM(ME) 
 
Kan iemand mij iets mededelen omtrent een mogelijke familierelatie tussen: 
• Joos Blomme, geboren ca. 1706 mogelijk in Middelburg, overleden voor 10.3.1761 te Nieuwland , 

trouwt ca. 1735 met Maetie de Jonge. Uit dit huwelijk een dochter Adriana Joosse Blom(me), 
geboren St. Joosland, overleden voor 14.12.1771 te Nieuwland. 
Joos was de zoon van Jan Blommert, geboren ca. 1680, overleden 2.1.1728 Middelburg (aan het 
Kerspel), gehuwd met Marya Spillen en 

• Adriaan Blom gehuwd met Maria van Dongen, woonden rond 1800 in Ouddorp. 
E. Bonne, Den Hoorn (Texel) 
 
VRAAG 99.132 - LODDER  
 
Op 2.5.1728 trouwt te Oude Tonge Jan Rutse van Es, gedoopt Den Bommel 10.11.1697, zoon van 
Ruth Jans van Es en Geertje Jans van Schouwen met Arentje Leendert Lodder. 
Waren de ouders van Arentje mogelijk Leendert Cornelis Lodder en Zijtje Willems van der Kers? 
A. Hartmans, Rotterdam 
 
VRAAG 99.133 - BLEES - DORSMAN - VERMEULEN 
 
Gaarne zou ik nadere gegevens willen ontvangen inzake het voorgeslacht van Lammertje Vermeulen, 
overleden Ooltgensplaat 21.9.1797, trouwt ald. 6.4.1787 Ansem Cornelis Dorsman, gedoopt 
Ooltgensplaat 2.1.1757, overleden ald. 18.2.1825, zoon van Cornelis Jacobs Dorsman en Maria 
Blees. 
A. Hartmans, Rotterdam 
 
VRAAG 99.134 - IN 'T VELD 
 
Het probleem "In 't Veld" spitst zich voorlopig toe op het volgende:  
De oudste voorouder die ik heb kunnen vinden is Antoni Intvelt. Ik trof hem en zijn vrouw Maayke 
Gou(t)swaert aan in het doopboek van de NDG-kerk te Klundert, waar zij hun kind Cornelis op 
5.2.1741 lieten dopen (Kl.3./pag.37). Ik ben toen verder gegaan met het raadplegen van de doop- en 
trouwboeken van voor 1741 van West-Brabant, maar ik heb niets gevonden. Omdat hij in het 
doopboek van Klundert als "bouwman" stond aangegeven, ben ik ook in het Reg. Archief West-
Brabant in Zevenbergen gaan zoeken. Misschien waren er pachtcontracten o.i.d., maar niets te 
vinden. 
Toen heb ik bij het ARA in Den Haag de doop- en trouwboeken van de Hoekse Waard doorzocht. 
Hetzelfde heb ik in Middelburg gedaan, omdat er in Zeeland ook in 't Velden wonen, helaas geen 
succes. 
Inmiddels had ik natuurlijk ook de DTB's in Dirksland uitgespeld, want heb ik het gevoel, dat hij daar 
voor 1741 heeft gewoond. Dat heeft twee redenen: 
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1. zijn oudste zoon heeft hij Cornelis genoemd en dat zal toch naar alle waarschijnlijkheid ook de 
naam van zijn vader zijn geweest. 

2. op 26.4.1716 dopen Cornelis Jans in 't Veld en Johanna Meijer hun zoon Johannes 
(Herk.2/pag.208). 

Er staan verder geen kinderen van hen als gedoopt. Een kind lijkt mij erg weinig in die tijd, tenzij de 
vrouw kort daarna is overleden. Antoni zou wat leeftijd betreft hier heel goed in passen, maar er is 
niets concreets. 
Verder doopt een Simon Cornelis in 't Veld tussen 1722 en 1733 een aantal kinderen in Middelharnis, 
Dirksland, Sommelsdijk en Nieuwe Tonge. Een broer? 
De laatste plaats is de plaats waarnaar Antoni in 1742 of 1743 vanuit Klundert verhuisde. 
In de tijd ervoor: 1.8.1693 doopt Jannetje Cornelis in 't Veld; 8.12.1686 doopt Cornelis Cornelisz. in 't 
Veld; tussen 1667 en 1677 doopt Maatje Cornelis in 't Veld een aantal kinderen. 
De laatsten staan vermeld in de Collectie Zaaijer. 
Mijn vraag is eigenlijk: "Hoe krijg ik daar greep op"? 
J. in 't Veld, 's-Hertogenbosch 
 
VRAAG 99.135 - VAN STRIJEN  
 
Willem Jansz. van Strijen trouwt (1) Neeltje Teunis de Bruijne, welke in 1631 te Ouddorp overleed, 
trouwt (2) voor 1640 met Heijltje Jans Braber. Haar voorouders zijn mij bekend. 
Werd Willem Jansz. mogelijk in Strijen geboren? 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 99.136 - TANIS  
 
Jan Jacobs Tanis, overleden in 1631, huwde (1) met en N.N. en (2) met Neeltje Cornelisdr., welke 
overleed tussen 1631 en 1633. Uit het eerste huwelijk werd geboren Annetje Jans Tanis, welke 
huwde (1) Aren Maartens, de stamvader van de Ouddorpse familie Van der Weel, huwde (2) Ouddorp 
16.1.1631 met Rochus Sandifort. Annetje overleed in 1639 te Ouddorp. 
Jan Jacobs Tanis had nog twee broers: Jacob Jacobsz. Tanis, geboren in 1592 te Ouddorp en 
Maarten Jacobsz Tanis, welke huwde (1) Grietje Cornelisdr., waaruit twee kinderen, huwde (2) 
Jacomijntje Pieters, waaruit drie kinderen, huwde (3) in 1638 met Aechje Wouters Moyses. 
Gaarne zou ik aanvullingen op bovenstaande gegevens ontvangen. 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 99.137 - MIJNDERS  
 
Jan (Joannes) Meijnders, gedoopt 5.1.1765 in de RK Nieuwstraatkerk te Breda, als zoon van 
Nicolaas Meijnders en Anna Maria Toutsenberg, overleden Breda 22.10.1818, ondertrouwt Brielle 
22.12.1793 in de Geref. Kerk als j.m., soldaat in de comp. van de heer Capt. Noot onder het 1ste bat. 
mariniers van de generaal Westerlo in garnizoen te Brielle, zijnde van Roomsche religie 
met Hermina Vreedenburg, j.d. van Brielle, zijnde van Gereformeerde religie, gedoopt (ned. geref.) 
Brielle 15.12.1771, overleden Brielle 25.5.1841 (oud 69 jaar, weduwe van Jan Meijnders), dochter 
van Herman Vreedenburg en Maria Hulshof. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria Mijnders, gedoopt (RK) Goes  12.9.1797 (doopget: Anna Maria Tauschenberg en 

Adrianus Meijnders = moeder en broer), overleden Brielle 5.9.1856, gehuwd met Ferdinandus 
Nicolaas Taartmans. 

2. Aldegonde Meinders, gedoopt (RK) Goes  12.5.1799, overleden Brielle 27.10.1803. 
3. Maria Meinders, geboren Brielle  11.9.1801, overleden ald. 1.10.1801. 
4. Joannes Meijnders, gedoopt (RK) Brielle  5.9.1803, sust: Joannes Verberg en Margarita Verberg), 

jong overleden. 
5. Joannes Meijnders, gedoopt (RK) 1.4.1806 in Breda , filius forte illegitimus Joannis Meijnders 

Bredani et Wilhelmina (?) Vreedenburg, acatholica ex Den Briel; sust. Joannes Verberg et 
Margarita Verberg. 
Derhalve dezelfde getuigen als zijn overleden broer Joannes van 1803.  
Hij trouwt Brielle 12.5.1838 Pieternella Vermeulen, ged. (ned.geref.) Brielle 15.1.1806, dr. van 
Pieter Vermeulen en Maria Bongaers. Hij trouwt als j.m. geboren Brielle, maar in de trouwakte 
staat vermeld, dat hij niet weet waar en wanneer zijn vader is overleden, zijn moeder wist het ook 
niet.  

6. Willem Meijnders, gedoopt (ned.geref.) Brielle  3.7.1811, overleden ald. 4.6.1893, trouwt Johanna 
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Paulus. 
7. Willemina Meijnders, geboren Brielle  1.4.1816 (acte 36), overleden ald. 20.5.1816. 
(Volgens de akten was de vader noch bij de geboorte, noch bij het overlijden aanwezig, evenwel staat 
in beide akten nog steeds vermeld dat Hermina Vreedenberg de huisvrouw is van Jan Meijnders). 
 
En nu naar Goeree-Overflakkee: 
Op 5.7.1812 wordt te Melissant geboren Nicolaas (Klaas) Mijnders, zoon van Jan Meijnders en 
Helena (Lena) Witmar, laatstgenoemde gedoopt (RK) Maastricht 9.7.1780, overleden Melissant 
23.1.1839, dochter van Johannes Witmar en Maria Catharina Everts. Het huwelijk van Jan en Helena 
heb ik niet kunnen vinden. 
Klaas Mijnders werd gedoopt (RK) 12.7.1812 te Sommelsdijk, overleden Melissant 24.10.1867, trouwt 
ald. 26.5.1838 met Lena Touw, geboren Dirksland 28.10.1814, ned. geref.,overleden Melissant 
25.2.1885, dochter van Leendert Touw en Pieternella de Vogel. 
In de Huwelijkse Bijlagen staat vermeld dat zijn vader Jan Meijnders op 22.10.1818 te Breda op drie  
en vijftig-jarige leeftijd is overleden. 
Uit dit huwelijk acht kinderen, waarvan zeven ned. geref. werden gedoopt en de laatste (Klaas) RK. 
Van beide religies wonen thans nog nazaten op Goeree-Overflakkee. 
Helena Witmar trouwt Melissant 19.6.1835 met Leendert Doorn, weduwnaar van Leentje Visbeen. In 
de huwelijksakte wordt evenwel niet vermeld dat Helena weduwe was van Jan Mijnders. Ook in 
Huwelijkse Bijlagen geen enkele vermelding. 
In de volkstelling Melissant van 1825 woonden Helena en Leendert "buitenechtelijk" met elkaar 
samen, maar bij de volkstelling 1829 Melissant woonden zij samen als "gehuwden". 
Wie kan mij aantonen dat er een verband bestaat tussen de Jan uit Brielle en de Jan uit Melissant? 
A.van Evelingen, Nieuwerkerk a.d. IJssel  
 
VRAAG 99.138 - VAN DER WEEL(E) 
 
Ik hoop volgend jaar 80 jaar te worden, maar het lopen wordt steeds moeilijker en ik raak snel 
vermoeid. Jarenlang deed ik onderzoek in het ARA en CBG, maar dat is helaas niet meer mogelijk. 
Om mijn geliefde hobby toch enigszins te beoefenen, probeer ik via correspondentie en betaling toch 
de gewenste gegevens te verkrijgen, hetgeen helaas zelden gelukt. 
Ik zou gaarne "Het Feyne Kwartier" in Dirksland willen bezoeken, maar dat is onmogelijk. Ik zoek nog 
steeds gegevens over het geslacht Van der Weel, bijv. wie zijn de voorouders van: 
 
• Willem van der Weel, geboren Den Bommel 9.2.1816, overleden ald. 30.8.1872. 

Hij was een zoon van Anthony van der Weel en Maartje Reedijk. 

Wie wil mij helpen? 
C. van der Weele, Katwijkstraat 61, 2586 Scheveningen (telef. 070 - 3552189) 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 
ANTWOORD op VRAAG 99.124 - VAN ES  (4e Jrg/nr.1)  
 
Uit correspondentie die ik in 1989 voerde met de heer J.L. Braber, kan ik het volgende vermelden: 
 
Jan Claesz. van (N)Es, geboren tussen 1560 en 1565, in 1597 deurwaarder van de Rentmeester van 
Zuid-Holland, trouwt N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Jansz. van Es trouwt Willemtje Pietersdr. 
Uit dit huwelijk: 

1.1. Jannetje van Es, gedoopt Dirksland 7.4.1630, belijdenis aldar 31.3.1657, trouwt Leendert 
Maartensen. 

1.2. Pieter van Es, gedoopt Dirksland 26.1.1634. 
1.3. Maarten van Es, gedoopt Dirksland 26.1.1634, tweelingbroer van 1.2. 
1.4. Cijtje van Es, woonde tussen 1633 en 1676 te Dirksland. 

 
2. Willem Jansz. van Es bezat in 1619 te Middelharnis een schuur aan de Achterweg, overleden te 

Middelharnis na 1629. 
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3. Gillis Jansz. van Es, landbouwer in de Galathee, overleden voor 1657, trouwt (1) Ooltgensplaat 

7.3.1621 met Annetje Ruthse Mol, trouwt (2) voor 1642 met Neeltje Arendsdr. 
Uit dit huwelijk: 

3.1. Jan Gillis van Es, trouwt Neeltje Thonisdr. 
3.2. Ruth Gillis van Es, overleden ca. 1672, trouwt Willemtje Claes. 
3.3. Een dochter die trouwt met Gerrit Pietersz. Blocqmaker uit Delfshaven. 
3.4. Barbertje Gillis van Es, geboren Ooltgensplaat 1635, overleden Ooltgensplaat 3.7.1667. 

A.Hartmans, Heenvlietstraat 50a, 3081 SR Rotterdam 
 
ANTWOORD op VRAAG 99.124 - VAN ES  (4e Jrg/nr.1)  
 
Informatie betreffende het geslacht van Es heb ik slechts van zeer fragmentarische aard. De 
gegevens, die ik vond laat ik onder volgen. Reden voor mij om te reageren lag in het feit, dat ik een 
paar zijdelingse opmerkingen betreffende Annetje Ruthsdr. Mol, gehuwd in 1621 te Middelharnis met 
Gillis Jansz. van Esch wilde plaatsen. 
Mijn opmerkingen betreffen het doopsgezinde karakter van Gillis' bruid. U schreef al dat hun dochter 
Barbertje pas op 32-jarige leeftijd werd gedoopt, omdat ze vermoedelijk doopsgezind was. 
Ik kan dit bevestigen: Annetje Ruthsdr. Mol was de dochter van Ruth (Rud) Jansz. Mol. Het is door dit 
huwelijk dat de naam "Ruth" in de familie van Es is terechtgekomen. 
Geinteresseerden in het geslacht MOL kunnen informatie inwinnen bij de heer Stuve of de redaktie.  
Van het geslacht van Esch laat ik volgen wat ik tot nu toe heb kunnen achterhalen. 
 
Fragmenten betreffende de familie van Es(ch): 
 
• Gillis Jans van Esch, huwt 21.12.1635  
• Gabriel (?) Aerts [Proclamatieboek (1635-1639) St.Adolphsland = Ooltgensplaat] 
• Gillis Jansen van Esch, ondertrouwt 8.5.1639 (3e gebod 22.5.1639) als weduwnaar woonachtig 

alhier met Neeltjen Arens, weduwe van wijlen Leendert Arensen, wonende in Oud-Beijerland 
[dezelfde bron]. 

• Gillis Ruthsen van Esch is in de jaren 1693-1699, 1700-1727 gezworene van de polder Galathee 
en in de jaren 1699, 1721-1722 en 1725-26 ouderling in de NG gemeente te Ooltgensplaat. 

• Dingeman van Esch, gehuwd met Leentje (Leuntje) Jans Jonker, zijn lidmaten van de NG 
gemeente te Ooltgensplaat. In 1733, 1741 wonen zij buiten het dorp. In 1749 wordt aangegeven 
dat zij in de Slijkstraat wonen. Dingeman is in de jaren 1734-36, 1742-44 ouderling. 

• Cornelis van Es deed 21.3.1771 belijdenis in Ooltgensplaat en vertrok naar Oude Tonge. 
• Cornelis van Esch doopt te Herkingen met zijn vrouw Sara Leendertsdr. Lodder vier kinderen 

(1734-1739) en met zijn vrouw Pietertje van den Oever ook vier kinderen (1748-1759). 
• Cornelis deed 30.3.1725 belijdenis te Herkingen en kwam met zijn vrouw met attestatie 

(waarvandaan wordt niet vermeld, maar waarschijnlijk Dirksland) naar Herkingen over. Cornelis 
was in de NG gemeente Herkingen diaken in de jaren 1733-34, 1739-40 en 1743-44, en ouderling 
in 1744, 1751-52 en 1754. In het kerkeboek staat bij 1.4.1746: 

 
"Cornelis van Es het avondmaal voor dit maal verboden wegens onkuisheit met sijn 
vrouw enige maanden voor het trouwen begaan, die ook sedert het laatste avondmaal 
gestorven is, met het kint van welke sij niet heeft konnen verlost werden." 

 
• Jacob Crijnse van Es kwam 9.5.1695 met attestatie over naar Herkingen (herkomst niet vermeld). 

Hij liet met zijn vrouw Sara Gerritsdr. Bosschieter in Herkingen in 1749 en 1751 twee kinderen 
dopen. 
Van twee dochters wordt de belijdenis te Herkingen vermeld: 

• Teuntje Jacobs van Es, belijdenis 22.3.1712, vertrokken naar Nieuwe Tonge. 
• Jannetje Jacobs van Es, belijdenis 22.3.1712, vertrokken naar Dirksland. 

Jacob was te Herkingen diaken in de jaren 1697-98 en ouderling in 1701/02, 1705-07 en 1711-
1713. 
In het kerkeboek vond ik de volgende aantekening: 

 
"Bernard van Bruinisse heeft beleden dat hij tegen Jacob van Es gevogten en het mes 
getrokken hadde, en dat soo hij seide sijn soontje van hem mishandeld was, waarom 
de predikant hem sensureert." 
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• Dingeman van Es is in 1778 mede-eigenaar van 1 gem./228 roeden in de 8e kavel, 6 gem./68 
roeden in het volgerland nr. 9 (bron: Legger der landen gelegen in de polder Oud-Herkingen, 
St.Elysabeth en St.Pieters off Klinckerland, jurisdictie van Herkingen 1787). 

• Johannes van Esch, j.m. van ter Gouw, wonend Oud-Beijerland, trouwt Sommelsdijk 20.5.1686 
met Leentie Jansdr., j.d. van Middelharnis. 

• Chieltje van Es, in 1780 te Sommeldijk binnengekomen met att. van Middelharnis en in 1783 met 
att. vertrokken naar Dirksland. 

• Chieltje van Es bij de "huisbesoeking" van Ds. P. Haeck, lidmaat te Sommelsdijk, wonend in de 
Voorstraat (ten Oosten van de woning van de predikant). 

• Jannetje Jansdr. van Es doet 22.6.1657 belijdenis te Dirksland. In 1676 komt ze voor op de 
ledenlijst te Dirksland, als wonend binnen het dorp en gehuwd met Leendert Maartensen. 

• In 1718 wordt Jannetje van Es, gehuwd met Paulus Dubbeld, genoemd als lidmaat van de NG 
gemeente te Dirksland. Haar man is ook lidmaat. Zij wonen aan de ZZ van het dorp en hebben 
twee kinderen. 

• Mouris van Es, j.m. geboren te Ooltgensplaat trouwt voor schepenen van Ouddorp/Oudeland met 
Baaltie Quaadland, weduwe van Pieter Cornelisz. Witte, wonend in de polder Oude Nieuwland bij 
Ouddorp, 24/9, 1/10 en 8.10.1786. (Bron: Middel op trouwen van Ouddorp/Oudeland, Archief 
gem. Ouddorp, inv. nr. 43). 

• Jan van Nes, j.m. geboren te Ooltgensplaat trouwt voor schepenen van Ouddorp/Oudeland met 
Jannetje Bakelaar, weduwe van Jan Slingerland, geboren te Goedereede, beide wonende in de 
polder Oude Oostdijk tussen Goedereede en Ouddorp, 1/9, 8/9 en 15.9.1782 (Bron: idem) 

• Antie Hendriks van Es, j.d. geboren de Vörden, Oost-Friesland (Dtsl.) trouwt voor schepenen van 
Ouddorp/Oudeland met Pieter Jansz. Witte, wed. van Elizabeth den Bout, 14/12, 20/12 en 
27.12.1778 (Bron: idem). 

W. Stuve, Koniginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
 
ANTWOORD op VRAAG 98.116 - JONGELING (3e Jrg/nr.4) - VERVOLG 
 
III.2  Steven Erasmusz. Jongeling 
 
Geboren en wonend te Middelharnis, aldaar voor 1714 DG gedoopt, kwam 26.11.1714 met attestatie 
over naar de DG gemeente Ouddorp (ADO 3/fol.382).  
Aldaar door leeraar Maarten Tanis als lidmaat aangenomen (ADO 2/fol.142). Hij was kleermaker van 
beroep, woonde in Goedereede, de stad waarvan hij op 1.1.1720 poorter werd. 
 

"in handen van de Heer Balluij Grinnewis op sijn manne-waerheijt als menno gezinte 
zijnde den eet als Burger en Poorter deser Stede Goedereede gedaen.(GAG.G.11/fol.2." 

 
Hij was getrouwd Goedereede 13.5.1720 met Annetie Pietersdr. van der Lucht. Zij was NH gedoopt, 
zonder datum, in Goedereede, dochter van Pieter Antonisz. van der Lucht en Fannetje Jans. Zij werd 
DG gedoopt 9.4.1719, dus voor hun huwelijk, door de Ouddorpse leeraar Maarten Tanis (ADO 
2/fol.148). Zij kregen in ieder geval een kind, namelijk Erasmus (IV.2.1.). 
Steven was diaken van 1721-1744 in de DG gemeente Ouddorp. Als zodanig vertegenwoordigde hij 
de gemeente op de societeits-vergadering (zo 1727, ADO 133/fol. 53). 
Zijn vrouw Annetie overleed 27.10.1742 in Ouddorp (ADO 3/fol.601) (impost Goedereede 
30.10.1742/fol.3). 
Steven vertrok in 1744 naar Zierikzee, ondertrouwde Goedereede 3.4.1744, trouwde Zierikzee 
12.4.1744 met Maria Willemsdr. Boog, weduwe van Claas Hollander. 
Een overlijdensdatum van Steven is niet bekend, wel dat 12.10.1761 te Goedereede ƒ 3.- betaald 
werd voor het begraven. 
 
III.3  Maria Erasmusdr. Jongeling 
 
Geboren in Middelharnis, DG gedoopt door de Ouddorpse leeraar Paulus Willemsz. Bosland (datum 
onbekend, waarschijnlijk in Middelharnis). Zij trouwde met Balten Teunisz. Lauwe (datum onbekend, 
zie GAG.O.43) en woonde met haar man in de Oude Oostdijk. 
Op 21.2.1712 hertrouwde ze als weduwe voor schout en schepenen van Ouddorp/Oudeland met de 
doopsgezinde j.m. Aren Claasz. Braber, wonend te Sommelsdijk.  
Aren is waarschijnlijk een zoon van de Sommelsdijker Claes Arensz. Braber. Hij was blijkens een 
latere attestatie in Middelharnis gedoopt door Erasmus Arensz. Jongeling. 
Waarschijnlijk gingen zij eerst in Sommelsdijk wonen. Op 18.3.1714 kwamen zij met attestatie over 
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naar Ouddorp (ADO 2/fol.380-81). 
Ze waren bijzonder ongelukkig wat betreft hun kinderen, want ik vond een vermelding van vijf vroeg 
gestorven kinderen: 8.9.1714, 8.5.1718, eind 1718 (een tweeling?), 8.11.1719 en 21.11.1719 (ook 
een tweeling?), Collectie Van Gemerden. De kinderen overleden allen te Ouddorp (impost ƒ 3.-). 
Aren overleed voor 25.4.1731 (impost Ouddorp, pro deo). Maria's overlijden heb ik - ook in DG 
bronnen - niet kunnen vinden. 
 
III.4  Leendert Erasmusz. Jongeling 
 
Geboren in Middelharnis. Hoewel ik zijn naam nergens met patronym ben tegengekomen, ga ik er 
van uit dat het hier inderdaad om de zoon van Erasmus Arensz. (II) gaat. 
Ik heb geen huwelijk, geen kinderen en ook in de verpondingslijsten geen vermelding van waar hij 
precies woonde, kunnen vinden. 
De bronnen, die er over hem beschikbaar zijn stammen uit DG kringen. Hij komt in 1747 voor op een 
lijst van broeders, die geen wachtdiensten hoefden te draaien. 
De eerste vermelding is echter op 21.10.1745 als hij mede als de diaken de attestatie van Maartje 
Jansdr. Vijfpond naar Ouddorp ondertekent (ADO 3/fol.388). Zij ging in Goedereede wonen om met  
Erasmus Stevensz. Jongeling (IV.2.1.), zoon van zijn broer te trouwen. 
Toen de magistraat van Middelharnis zich in 1753 - na het vertrek van leeraar Pieter Beerts - 
bemoeide met wie er op de preekstoel van de DG gemeente mocht prediken, was Leendert nog 
steeds diaken. Als zodanig overhandigde hij 16.11.1753 met mede-diaken Pleunis van Dijke een brief 
van de DG gemeente Haarlem aan de Magistraat (Resolutieboek Middelharnis 25.11.1754). Haarlem 
protesteerde op het verzoek van de DG kerkeraad tegen deze inbreuk op haar vrijheid. 
Ook in 1757 was hij nog diaken , want ondertekende hij 15.6.1757 namelijk samen met leeraar Jacob 
van Loon een brief aan de DG gemeente Rotterdam. Voor het laatst wordt hij nog als diaken vermeld 
in 1783. Zijn overlijdensdatum is niet bekend. 
 
III.5  Francijntje Erasmusdr. Jongeling 
 
Geboren in Middelharnis, ondertrouwt Middelharnis 5.4.1724 als j.d. met de eveneens DG j.m. Jan 
Teunisz. Kas. Zij is waarschijnlijk voor 1735 overleden als Jan op 6.12.1735 te Middelharnis 
ondertrouwt met de Goereese Sietje Jansdr. Verduijn, j.d. 
De naam van opa Jongeling werd aan hun zoon meegegeven, nl. Erasmus Jansz. Ka(r)s. 
 
III.6  Teuntje Erasmusdr. Jongeling 
 
Geboren in Middelharnis, maar onbekend of zij getrouwd is. Ik vond in het verpondingsboek van 
Middelharnis in 1692 een vermelding van haar huis, waarvan de verponding ƒ 1-11-8 door de 
erfgenamen moest worden betaald. Aangaande Teuntie staat er: "lange wegt en doot". 
 
III.7  Arjaantje Erasmusdr. [Jongeling] 
 
Mogelijk ook een dochter, maar niet zeker omdat de achternaam ontbreekt. Gezien het opvallende 
patronym toch redelijk zeker. Zij was eerst getrouwd met Heijndrik Heijndriksz. uit Sommelsdijk. 
December 1690 hertrouwt zij als weduwe in de hervormde kerk van Sommelsdijk met de 
Sommelsdijker Bastiaen Michielsz. Bryeter, weduwnaar van Matie Jansdr. Vink. 
Zij overleed in 1715 (Gaarder van het begraven Sommelsdijk). 
 (wordt vervolgd) 
W. Stuve, Koninginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
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VAN HET BESTUUR 
 
Vrijdag 10 september j.l. was voor het bestuur een bijzondere dag net twee hoogtepunten. Tijdens 
een speciale bijeenkomst in het raadhuis te Dirksland werd de eerste Flakkee-special van Gens 
Nostra aan de 4 burgemeesters overhandigd. De belangstelling voor dit evenement was 
overweldigend evenals de reacties erop. Voor de redactieleden betekende dit de bekroning op een 
traject van ca. 3 jaar. Zonder op onze strepen te gaan staan, kunnen we constateren dat we een 
volwaardig product afgeleverd hebben en we zijn onze hoofdredacteur Bram van Evelingen dan ook 
heel dankbaar dat hij destijds de eerste contacten voor de totstandkoming van deze special heeft 
gelegd. 
Het tweede hoogtepunt was de officiële presentatie van onze website en daar zijn we minstens even 
trots op, want lang niet ieder archief is in zo korte tijd in staat om een dermate functionele site te 
produceren. De samenstelling en de inrichting danken we aan Marco Tieleman. Uren heeft hij hieraan 
moeten zwoegen om dit in vrij korte tijd voor elkaar te krijgen. U weet dat er tijdens zo'n proces altijd 
weer allerlei onverwachte dingen gebeuren. Als bestuur zouden we het heel fijn gevonden hebben als 
Marco de site officieel had kunnen openen, maar helaas was hij door vakantie verhinderd dat te doen. 
Daarom leek het ons een aardige geste om de man die aan de wieg van ons archief heeft gestaan dit 
te laten doen: dhr M. Zaaijer. 
Voor het eerst van zijn leven werkelijk met een computer bezig, opende hij met één druk op de 
muisknop de site. Marco bedankt voor onze geweldige site !!!!! 
 
Het archief is in de loop van dit jaar uitgebreid met een gigantische verzameling die door mevr. Heijdt-
Vermeijs uit Voorburg is geschonken: boeken, artikelen, genealogieën, kwartierstaten, advertenties, 
etc. etc. Wij zijn haar daar heel dankbaar voor en u kent het spreekwoord: goed voorbeeld, doet goed 
volgen. 
Mevr. Braber uit Dreischor schonk ons ook een collectie uit de nalatenschap van haar man en met 
deze grote hoeveelheid aantekeningen die personen van het eiland Goeree-Overflakkee betreffen, 
zijn wij eveneens heel blij. 
 
Sinds kort bestaat de mogelijkheid om archiefonderzoek te laten verrichten tegen betaling. De prijzen 
zijn fl. 25,- per halfuur en fl. 50,- per uur. Daar kunnen nog de kosten voor kopieën bijkomen en 
natuurlijk de portokosten. Als er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek, dit om de kosten 
niet te hoog te laten oplopen. Voor dit soort onderzoek kunt u contact opnemen met Jan van Wezel, 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE
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Raadhuisplein 1, 3251 AV Stellendam, telefoon 0187 - 49 16 63, e-mailadres: jvanwezel@rdnet.nl 

C.J.Hameeteman 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
De donateurs die hun donatie voor dit jaar (minimaal ƒ 20,--) nog niet hebben betaald, treffen bij deze 
nieuwsbrief een acceptgiro aan. Ook de nieuwe donateurs die in de loop van dit jaar zich hebben 
aangemeld en nog geen donatie hebben overgemaakt krijgen aan acceptgiro. 
 

OPEN DAGEN 
 
Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur 
(behalve in de zomermaanden). Het openingsschema is komende weken als volgt (met vermelding van 
de aanwezige leden van de werkgroep): 

20 november mw. A. Buscop 
4 december H. v.d. Nieuwendijk (tot 14.00 uur) 
18 december I. Bax 

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. van Wezel (tel. (0187)491663) 
een aparte afspraak te maken. 
Verder bestaat voor donateurs de mogelijkheid tijdens de werkavonden het centrum te bezoeken. Deze 
avonden worden in principe elke eerste maandag van de maand gehouden (behalve de 
zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van te voren even t e bellen omdat er wel eens 
een werkavond uitvalt. 
Op 27 november as. wordt een open dag voor iedereen gehouden. Op die dag zullen mw. Maliepaard 
en de heren Bax en Hameeteman aanwezig zijn. 
 

BESTELLEN GENS NOSTRA SPECIAL GOEREE-
OVERFLAKKEE 

 
Geïnteresseerden in de specials van Gens Nostra kunnen deze bestellen bij Jan van Wezel (adres 
zie laatste alinea vorige artikel). Het dubbelnummer juli/augustus is verkrijgbaar tegen een bedrag 
van fl. 10,- en het enkelnummer september tegen een bedrag van fl. 5,- 
Deze bedragen gelden bij het afhalen aan het adres van Jan van Wezel. Tijdens de open dagen in 
Het Feyne Kwartier zijn deze daar ook te koop, Wilt u ze laten toezenden per post, dan is dat 
mogelijk, maar worden de bedragen dan verhoogd met de portokosten,  
 

DE WEBSITE VAN ONZE STICHTING 
 
De website van de stichting is op 10 september j.l. in het raadhuis van Dirksland officieel geopend 
door de heer Zaaijer. Evenwel de site bestond echter al sinds 4 april van dit jaar. Vanaf dat moment 
kwamen er de eerste vijf maanden maar liefst 678 bezoekers langs. Een grote groep 
belangstellenden dus, die laat zien dat we met onze site in een behoefte voorzien. 
We willen deze site dan ook graag verder uitbreiden. Behalve dat U als donateur toegang kunt krijgen 
tot alle ooit gestelde vragen uit de nieuwsbrieven, kunt u ook zelf uw gegevens op de site laten 
plaatsen.  
We zoeken alleen informatie over de geslachten uit Goeree-Overflakkee. Dat is tenslotte ook een van 
de doelen van onze stichting. U helpt hiermede anderen en kunt er waardevolle contacten mee op 
doen. Om uw gegevens te laten plaatsen stuurt u een e-mail of briefje naar <genealogisch. 
centrum.g.o.@tref.nl> of een briefje naar Marco Tieleman, Halsjuk 55, 3245 DA Sommelsdijk. In dat 
briefje zet u op volgorde welke gegevens u beschikbaar heeft. 
[achternaam van persoon uit genealogie], [uw naam] net [volledige naam van persoon uit genealogie], 
[streek of woonplaats] [datum van geboorte og overlijden], [e-mail of postadres]. 
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Het voorbeeld van de stamboom van de webbeheerder levert dan op: 
Auperlee/Auperlin, Marco Tieleman met Caspar Aperlee/Auperlin, Streich (D), rond 1570, 
ac.tieleman@wxs.nl 
 
Wanneer u een eigen homepage-adres heeft, kunt u dat ook laten vermelden. We zullen echter geen 
hele stambomen op onze site gaan plaatsen. We verwijzen alleen door. Mocht U vragen hebben over 
de site, dan kunt U e-mailen of schrijven naar bovenstaand adres van Marco Tieleman. 
 

"DE HERAUT" WEER IN DE FOUT 
 
De laatste jaren halen de bedrijven van de heer F.v.P. (De Heraut, Heraldica, Louter) regelmatig niet 
alleen de genealogische pers, maar ook de landelijke en streekpers. 
Ook radiorubrieken en televisieprogramma's "Ook dat nog" en "Radar" besteedden aandacht aan 
deze leverancier van "geslachtsbeschrijvingen", nooit in levende zin, wel altijd negatief. 
De heer F.v.P. is in juli 1997 in hoger beroep door het Hof voor oplichting met "genealgische" en 
"heraldische" produkten veroordeeld tot een boete van ƒ 25.000,==, waarvan ƒ 15.000,== 
voorwaardelijk. 
Inmiddels werd bekend dat hij in oktober van hetzelfde jaar voor soortgelijke zaken veroordeeld werd 
tot ƒ 5.000,==. Evenwel F.v.P. gaat rustig door, zoals gemeld werd in het kwartaalblad "Genealogie" 
van maart 1999 van het Centraal Bureau voor Genealogie. 
Ook uit de kring van de Nederlandse Genealogische Vereniging komen er nog steeds berichten over 
zijn onheuse praktijken. 
Mogelijk door de voortdurende negatieve publiciteit over zijn bedrijven is de heer F.v.P. opnieuw 
overgegaan tot een andere naam, namelijk Geneaboek B.V. Het wordt tijd dat aan dit geknoei een 
rigoreus einde wordt gemaakt. De Heraut/Louter/Geneaboek is wel erg hardleers. 
 

ZEEUWS ARCHIEF 
 
De studiezalen van het Rijksarchief in Zeeland, het Gemeentearchief Middelburg en het Gemeente-
archief Veere sluiten in de maanden oktober, november en december. Gedurende het laatste 
kwartaal van dit jaar verhuizen de gefuseerde archieven naar het Hofplein in Middelburg. 
In april 1997 is met de ondertekening van een cultuurconvenant de eerste officiele stap gezet op weg 
naar de bovengenoemde archieven.De locatie rondom het monumentale Van de Perrehuis aan het 
Hofplein te Middelburg wordt de nieuwe thuisbasis van het historisch kenniscentrum. Ook het 
Genealogisch Centrum Zeeland (nu gevestigd in Goes) zal zijn intrek nemen in het pand van het 
Zeeuws Archief. 
De archieven bestaan uit ruim 15 strekkende kilometer historische documenten, foto's, kaarten, 
tekeningen, geluids- en videobanden. 
In het Zeeuws Archief kan vanaf 4 januari a.s. iedereen terecht met een vraag op historisch gebied, of 
voor onderzoek over geschiedenis en genealogie. Raadplegen van de archieven is gratis.  
De openingstijden worden van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.  
 

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK  
 
De heer W. Stuve uit Hellevoetsluis is zeer actief met het ontsluiten van genealogische bronnen uit 
Goedereede en Ouddorp waarbij met name de doopsgezinden zijn aandacht hebben. Van hem 
ontving de stichting een aanzienlijk aantal bronuitgaven die nu stuk voor stuk in de bibliotheek worden 
opgenomen. Onlangs zijn de volgende bronnen aan de bibliotheek toegevoegd: 
− Genealogische gegevens uit de transportregisters van Goedereede 1605-1810. (vermeldingen 

van huwelijken, familie-relaties, bijnamen/aliassen, onvermogen, curatoren/executeurs van 
boedels, voogden en erfgenamen) 

− Acten van indemniteit over Goedereede (1698-1810) en Ouddorp (1745-1813). 
− Middel op het trouwen van Ouddorp/Oudeland, 1677-1805. Bevat ook gegevens van de andere 

Ouddorpse polders. 
Er ligt nog meer materiaal op de plank dat de komende maanden wordt verwerkt. Dit jaar worden in 
elk geval toegevoegd: 
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− Belastinglijsten over de stad Goedereede (verpondingslijsten 1632, 1634, 1636, 1637, 1657, 
1715) 

− Poorters van de stad Goedereede (1652 – 1807) 
− Lijsten 1000e penning Goedereede en onderhavige polders (1656 – 1660) 
− 200e penning over Goedereede (1628 – 1714) 
− Het Gasthuis te Goederede en haar bedeelden (1635 – 1806) 
Ouddorp zal binnenkort goed vertegenwoordigd zijn want ook van de heer van der Valk uit 
Oosterhout is er nog Ouddorps (en ander) materiaal dat binnenkort wordt geplaatst. 
Hiervoor is al melding gemaakt van de schenking van genealogisch materiaal door mevrouw Braber 
uit Dreischor afkomstig uit de nalatenschap van haar man. De heer Stuve heeft daarvan een 
catalogus (die 77 nummers omvat) samengesteld. De bedoeling is dat dit materiaal op de computer 
wordt verwerkt zodat dit veelal waardevolle materiaal optimaal toegankelijk wordt gemaakt. 
Het zal bezoekers zijn opgevallen dat de DTB-klappers voor het gehele eiland in ringmappen zijn 
gedaan. Door het vele gebruik gingen de banden loslaten en zelfs waren er al enkele bladzijden 
verdwenen. Door de ringmappen hopen we dit bezwaar ondervangen te hebben. 
Overigens wordt momenteel meer materiaal in ringmappen overgebracht. De volgende kleurindeling 
wordt daarbij gehanteerd: 
− groen:`  dopen en geboorten 
− rood:  huwelijken 
− blauw:  overlijden 
− wit/grijs:  aanvullende bronnen (notarieel en rechterlijk archief, fiscale bronnen etc.) 
 

VRAGENRUBRIEK 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, 
echter voor de ruimte dit toelaat, worden maximaal twee/drie vragen geplaatst. 
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 porto in te sluiten. Zendt U s.v.p. ook een bednakje aan hen die 
de moeite namen om een antwoord in te zenden. De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de vragen en antwoorden. Ook kunnen in principe geen vragen worden ingediend, die betrekking 
hebben op de periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand (ca.1811) Deze gegevens kunnen 
meestal door zelfwerkzaamheid eenvoudig in de archieven worden gevonden. 
 
VRAAG 99.139 - DE WIT - ST.ADOLPHSLAND  
 
In St.Adolphsland (huidige Ooltgensplaat en Den Bommel) werden gedurende de zeventiende eeuw 
verscheidene De Witten, landbouwers, aangeslagen voor de belasting, de z.g. verpondingen. 
 
Verpondingen 1659 - 1660 

Cornelis Damissen de Wit 
voor ca. 30 gemeten land, huis en boomgaard 

19 gulden 2.8. 

 Cornelis Cornelissen de Wit gehuwd met Neeltjen 
Marinusdr 
voor ca. 468 gemeten land, vnl. in Galathee 

399 gulden 7.9. 

 Lenert Symonsz. de Wit 
voor ca. 120 gemeten land, vnl. onder Den 
Bommel 

85 gulden 5.11. 

Verpondingen 1695 Marijnus de With 
voor ca. 317 gemeten land en 1/3 dijk in Galathee 
en Den Bommel 

497 gulden 18.2. 

 
Deze lijst is niet volledig; dit zijn de grotere aanslagen. 
 
De vraag is, wie zijn deze De Witten, waar kwamen zij vandaan en waarheen gingen zij? Wie waren de 
voorouders en de nakomelingen? 
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Er is een mogelijkheid wie de vader Cornelis van Cornelisz.de Wit zou kunnen zijn geweest. Van de 
hand van G. de Wit, geboren te Willemstad (huidig adres: Hof der Toekomst 8, 3823 HX Amersfoort) is 
in 1973 een interessante weliswaar fragmentarisch aanzet voor een genealogie van protestantse De 
Witten van West-Brabant gepubliceerd. 
Daarin wordt als voorlopige stamvader Cornelis de Witte (of de With) genoemd, vermoedelijk geboren 
ca. 1570, van wie verder alleen bekend is, dat hij een zoon Joost Cornelisse de With had. Deze 
woonde in Nieuw Vosmeer en/of De Heen, was driemaal gehuwd, had verscheidene kinderen, deed 
velerlei zaken bijv. aan- en verkoop van land, van huizen, van graan en vee. Ook had hij de pacht van 
de bier-impost. Veel gegevens werden blijkbaar ontleend aan het archief Lasonder. Genoemde 
activiteiten waren van ca. 1640 tot ca. 1660. 
Terzijde: het zou mij niet verwonderen, dat ook huidige protestante landbouwers De Wit van Flakkee 
tot deze familie behoren, maar dit is alleen een vermoeden. 
Theo de Wit, Putte (NBr) 
 
VRAAG 99.140 - DE WIT - OUDE TONGE, 18e EEUW  
 
In Oude Tonge treffen we in de 18e eeuw een familie De Wit, die vier generaties gevolgd kan worden 
en vervolgens verdwijnt.Hier volgen de gegevens: 
 
I. Pieter Theunis de Wit, geboren O.T. woonachtig onder Ooltgensplaat, trouwt (1) Oude Tonge 

10.10.1732 Aaltje Corn. Verschuure, j.d. van O.T. 
 Kinderen uit dit huwelijk: 

Cornelis, gedoopt Oude Tonge 10.12.1734 VOLGT II.  
Maria, gedoopt Oude Tonge 27.03.1737 
Magdalena , gedoopt Oude Tonge 24.01.1739 
Magdalena, gedoopt Oude Tonge 04.03.1741 
Maria, gedoopt Oude Tonge 17.09.1743 
Cornelia, gedoopt Oude Tonge 24.01.1746 

 Pieter trouwt (2) Oude Tonge 12.7.1752 Elisabet Abels, j.d.  
 Kinderen uit dit huwelijk? 
 
II. Cornelis de Wit, gedoopt O.T. 10.12.1734, huwt ald. Elisabeth Jongeneelen. 
 Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Pieter, gedoopt Oude Tonge 23.02.1759 VOLGT IIIa. 
2. Catharina, gedoopt Oude Tonge 11.04.1761 
3. Johannes, gedoopt Oude Tonge 03.02.1764 
4. Johannes, gedoopt Oude Tonge 28.02.1765 VOLGT IIIb. 
5. Antoon, gedoopt Oude Tonge 25.08.1767 
6. Aaltje, gedoopt Oude Tonge 08.03.1769 
7. Cornelis, gedoopt Oude Tonge 06.04.1772 
8. Cornelis, gedoopt Oude Tonge 03.04.1774 
9. Antoon, gedoopt Oude Tonge 03.04.1774 VOLGT IIIc. 
10. Marinus, gedoopt Oude Tonge 21.11.1776 
11. Aegidius, gedoopt Oude Tonge 27.07.1779 

 
IIIa. Pieter (Petrus) de Wit, gedoopt O.T. 23.2.1759, schoenmaker, trouwt O.T. 13.6.1798 Elisabeth 

Rok of Brocke. 
 Kinderen uit dit huwelijk  (o.a.?): 

1. Maria Elisabeth 13.06.1798 
 
IIIb. Johannes de Wit, gedoopt O.T. 28.2.1765, trouwt Steenbergen Cornelia de Jongh, geboren ca. 

1774 te Steenbergen. 
 Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Cornelis, gedoopt Oude Tonge 05.02.1793 VOLGT IVa. 
2. Jacobus, , gedoopt Oude Tonge 21.04.1794  
3. Jacobus, , gedoopt Oude Tonge 23.08.1795 VOLGT IVb. 

 
IIIc. Antonius de Wit, gedoopt O.T. 25.8.1767, kastelijn, trouwt (R.K.) 24.5.1808 Anna Catharina 

Smits 
 Kinderen uit dit huwelijk (o.a.?) 
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1. Hendrica, gedoopt 14.02.1804 
2. Cornelius, gedoopt 14.02.1804 
3. Henricus, gedoopt 06.02.1811 

 
IVa. Cornelis de Wit, gedoopt O.T. 5.2.1793, hoedenmaker, overleden St.Maartensdijk (Tholen) 

15.10.1835, trouwt ca. 1803 Maria van Aerden. 
 
IVb. Jacobus de Wit, gedoopt O.T. 23.8.1795, horlogemaker, trouwt (1) 23.6.1826 Maria de Vos, 

trouwt (2) 6.6.1828 Maria Catharina Aerts, geb.(?) Doel (Belgie) 29.3.1808, dr. van Cornelis 
Aerts en Maria Magdalena Verhaegen. 

Een plausible mogelijkheid van de afstamming van de De Witten van deze vraag, waarvan de sleutel 
zou kunnen zijn : wie is Theunis? 
 
- Afstamming van de De Witten van O.T. van de vorige vraag van die van St.Adolphsland lijkt 

onwaarschijnlijk. Er is daar geen Theunis (of Antonius) gevonden. St. Adolphsland is tijdens het 
Twaalfjarig bestand door de Belgische adellijke katholieke families Le Croy en De Lannoy verkocht 
aan de protestante Van Aarsen van Sommelsdijk. 

 
- Afstamming van de katholieke Theunis Matthijssen de Wit van Steenbergen (ca. 1620 - 1690) of 

van iemand anders van dezelfde boerenfamilie (een stamvader van schrijver dezes), lijkt niet 
waarschijnlijk b.v. omdat de leeftijden niet goed kloppen. 

 
- Afstamming van Belgische katholieke De Witten, die zich ca. 1675 op het eiland Tholen vestigden, 

lijkt de beste optie. 
Er zijn sowieso al twee mogelijkheden voor een vader "Theunis", namelijk 
 
a) Antoni de Wit, gedoopt 23.1.1861 te Poortvliet, geboren onder Malland; zoon van Adriaan 

Pietersz. de Wit, geboren te Haeght (Belgie), wonende te Poortvliet en van diens 2e echtgenote 
Anneke Jansen van Gastel. 

of diens neef:  
b) Antoni de Wit, gedoopt 4.9.1689 te Scherpenisse, zoon van Jan Pietersz. de Wit, geboren te 

Haeght (B) en Elisabeth Pieterse Dane, gedoopt Scherpenisse 21.8.1652. 
 
Deze mogelijkheid wordt ondersteund als volgt: 
 
- De leeftijden kloppen, evenals de godsdienst. 
- Het kwam in die tijd meer voor, dat personen van Tholen zich in Oude Tonge vestigden. Het is 

tenslotte vlakbij over het water. 
- De eerste zoon van Antoni (of Theunis) wordt Pieter gedoopt naar de grootvader van vaderszijde 

van beiden. 
- De herkomst van Belgie maakt hen minder honkvast. 
- Er was kontakt met Tholen: Cornelis de Wit, hoedenmaker, overleed in St. Maartensdijk. 
 
Ontbreekt alleen het definitieve bewijs. Ik heb gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
1. Archief Eiland Tholen te St. Maartensdijk. 
2. Archief Oost-Flakkee te Oude Tonge. 
3. C.B.G. in Den Haag. 
4. G.C.G.O. te Dirksland. 
5. A.R.A. in Den Haag. 
6. V.V.F. Afd. Antwerpen te Merksem-Antwerpen. 
 
Theo de Wit, Putte (NBr) 
 
VRAAG 99.141 - DORSMAN (KOSTERS IN DE N.H.KERK TE O OLTGENSPLAAT)  
 
In 1762 begon de loopbaan van de familie Dorsman met het vervullen van de funktie als koster in de 
hervormde kerk te Ooltgensplaat. Gedurende 218 jaren hebben 5 generaties, van vader op zoon, dit 
werk volbracht. En nog is niet helemaal alles voorbij, want de dochter van Herbertus Dorsman 
genaamd Jobje Antonia Dorsman zet samen met haar man Kees Bogerman het kosterschap voort. 
De namen van de kosters waren: 
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1. Herbertus Dorsman, geb. Ooltgensplaat 7.12.1909 (1.10.1947 - 1.10.1980). 
2. Bastiaan Dorsman, geb. Ooltgensplaat 7.3.1881 (1.10.1912 - 1.10.1947). 
3. Jan Dorsman, geb. Ooltgensplaat 21.6.1832 (1862 - 1912). 
4. Leendert Dorsman, geb. Ooltgensplaat 5.12.1793 (1812 - 1862). 
5. Cornelis Dorsman, koster van 1762 - 1812). 
 
 
Volgens een publicatie in "De Zaaijer" zou Leendert een zoon zijn van Cornelis en dat kan best juist 
zijn. Evenwel volgens mijn onderzoekingen zou zijn vader Ansem Dorsman moeten zijn. Deze werd 
geboren 2.1.1757 in Hellevoetsluis, overleden 18.2.1825 in Ooltgensplaat en huwde aldaar met 
Lammertje Vermeulen. 
Leendert Cz. of Az. huwde Crijntje van Es. Of het krantenknipsel is niet juist of er zit een hiaat in mijn 
genealogie. 
Ik hoop dat iemand mij de oplossing kan geven. 
C.J.Dorsman, Westerbork 
 
VRAAG 99.142 - VAN DIJKE - VAN DER WEEL 
 
Bouwen van der Weel, geboren/gedoopt Oude Tonge 23/26.9.1723, zoon van Cornelis van der Weel 
en Cornelia Bouwens, ondertrouwt/trouwt Oude Tonge 23.3./14.4.1748 met Martijntje van Dijke. Uit dit 
huwelijk werd te Herkingen geboren: Cornelis Bouwens van der Weel, gedoopt Herkingen 2.3.1749, 
overleden Dirksland 3.3.1822. 
Wie kan mij meer mededelen over de ouders en hun kind(eren), alsmede over hun voorouders en 
nageslacht? 
C.van der Weele, Scheveningen 
 
VRAAG 99.143 - CATTESTAART - DE VOGEL  
 
Andries Cornelis Cattestaart, geboren ca. 1540, landbouwer de Tille, ontleent zijn naam aan de 
Cattestaartweye op zijn grondgebied, de in 1524 ingedijkte polder de Tille, aanvankelijk St. 
Sebastiaanspolder geheten, dijkgraaf 1585-87, gezworene 1585-1590 van de Tille, gezworene van de 
polders Uitslag en Den Bommel, overleden Den Bommel 1604, begraven in de kerk van Ooltgensplaat. 
Hij trouwt (1) N.N. Jan Cornelisdr. de Vogel, hun kinderen bezaten in 1591: 35 gemet land in het 
Oudeland van Middelharnis, gemeenschappelijk met Corn. Janse de Vogel. 
Jan Corn. de Vogel, landbouwer te Middelharnis, begraven Middelharnis 19.10.1600. 
Hij trouwt (2) Janne Doens van Cleyburg en trouwt (3) Elisabeth Tanisdr. 
Alle aanvullingen zijn welkom ! 
Mw. H.J.Overwater - Eland, Dordrecht 
 
VRAAG 99.144 - HOOGMOED - KARREMAN 
 
Al een tijdje zoek ik naar twee huwelijken, echter zonder succes. Het betreft: 
Samuel Karreman, schipper, geboren 29.1.1817 (plaats onbekend) met Willempje Hoogmoed, geboren 
Sommelsdijk 30.12.1814, overleden Hellevoetsluis 4.2.1895. Het huwelijk moet ergens gesloten zijn 
tussen 1835 en 1840, want op 6.7.1842 werd een kind Lena geboren te Ouderkerk a/d IJssel.  
Hopelijk biedt deze rubriek de oplossing. 
H.Hoogmoed, Eindhoven 
 
VRAAG 99.145 - MOELIKER - VAN OOSTENDE  
 
Jan van Oostende, geboren Ooltgensplaat 29.3.1801 zou gehuwd zijn 5.12.1829 met Jannetje 
Moeliker, geboren in Tholen. Het zou Jan's tweede huwelijk zijn. Jannetje is in 1825 naar 
Ooltgensplaat vertrokken, onbekend van welke plaats. Ik heb overal gezocht maar nergens acten 
kunnen vinden. Misschien zijn zij wel buiten Goeree-Overflakkee gehuwd. 
Misschien kan iemand mij verder op weg helpen. 
H.Hoogmoed, Eindhoven 
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ANTWOORDENRUBRIEK  
 
ANTWOORD op VRAAG 97.036 - VIERNIET (2e Jrg/nr.3)  
 
Betreffende Vierniet vond ik nog wat aanvullende gegevens afkomstig uit het archief Weeskamer 
Ooltgensplaat inv.nr 75 register van uytkoopen 31.1.1622 - 25.2.1646: 
 
fol 39: 23.4.1631: “.. soo is Maertje Stevens wed. v wijlen Jan Arentse Vierniet geassisteerd met 

Robbrecht Stevens, haer broeder en Marten Pieters hare gecoren voochden, bij forme van 
uytcoop met Aert Dircx van Eeuwijck als behoudesone, Cornelis Arentsen Vierniet als rechte 
oom van vaderszijde van de weeskinderen van voors. Jan Arentse bij deselve Maytje Stevens 
geprocreeert (...) deselve kinderen vaderlijcke besterfenisse.” 

 
fol39v: 2.2.1633: “Cornelis Lenertse de Veugel met Robbrecht Stevens, Abram Stevens, mitsgaders 

Willemtje Stevens, huysvrou van ..... Jansz Jonge Cuyper als oomen en moye van 
naergelaeten kinderen van Maeytje Stevens Sal., geprocreeert bij Jan Arentse Vierniet....des 
voorsegden Cornelis Lenertse gewesene huysvrou.” 

 
In inv. nr. 110, rekeningen nagelaten weeskinderen wordt op fol.420 als toeziende voogd nog een Aren 
Jansz. Vierniet vermeld. 
W.G. Visser, Kam. Onnesstraat 11, 2912 BE Nieuwerkerk a.d. IJssel 
 
ANTWOORD op VRAAG 98.116 - JONGELING (3e Jrg/nr.4) - VERVOLG 
 
IV.1.1. Aren Arensz. Jongeling "De Oude" 
 
Geboren in Middelharnis ca. 1742/43, gedoopt ca. 1772, want bij zijn afzetting als diaken/boekhouder 
in 1792 schrijft hij in een brief (dd. 15.2.1792) dat hij twintig jaar diaken is geweest. Daarbij komt dat 
leeraar Abraham Tersier van zijn belijdenis schrijft: 

"met alle de tegenwoordige broeders pleeg ik, van tijd tot tijd,  onze onderlinge godsdienstige gesprekken te 
hebben, behalven alleen met Jongeling niet; ook heeft sijne belijdenis van een blad pepier, sonder eenig 
voorafgegaan onderwijs voor mij gedaan, welke seer eenvoudig was; en daarop is hij, voor het Collegie van 
Diakenen gedoopt om Diaken gemaakt te kunnen worden..........." 

Hij was dagloner van beroep. Arij Danckerisz. van der See, mede diaken en schipper van beroep was 
zijn zwager. Mogelijk voer Aren ook, omdat in een brief uit 1791 staat: 

".............. en Jongeling, Van der Baan en Jan Kom verscheijdene maalen zijn uitgevaaren" 
De tijd was overigens voor de visserij een slechte tijd. In een brief (dd. 31.1.1804) van de kerkeraad 
van de hervormde kerk in Middelharnis wordt om hulp gevraagd aan andere gemeenten. Volgens deze 
brief zouden ongeveer 1500 een bestaan vinden in de visserij. Van dit getal zouden wel zo'n 1000 
mensen gebrek aan alles hebben. Hun reserves waren opgeteerd en ze konden geen emplooi vinden. 
De diakonie-kas was volgens zeggen door de oorlog en armoede geplunderd en de collectes namen 
af, waardoor er ook geen nieuwe bronnen tot hulp geschapen werden. 
Aren trouwde te Middelharnis op 10.5.1772 met Leentje Abramsdr. de Ridder, dochter van Abram 
Jacquesz. de Ridder en Jobje Leendertsdr. Beeke. Zij was 26.1.1749 NH gedoopt in Dirksland.  
Uit het huwelijk werden minstens zes kinderen geboren, te weten, Aren, Susanna, Jobje, Sara, Abram 
en Annetje (V.1.1.1.t/m 1.1.6) . In een brief uit 1791 kwam ik iets tegen over hun relatie tot de DG 
gemeente: 

"maar ik geloof wel dat de kinderen van Jongeling genoegsaam in geene twaalf  jaaren, ter leeringe bij mij 
sijn geweest, en misschien hebben sij nooit mijn onderwijs genoten". 

Over de toestand van de kerk valt het volgende met betrekking tot Aren te vermelden: 
"hieruit ontstondt, dat ik van der Baan en Jongeling de twee broeders die mij  meest alleen hoorden, sonder 
dat er genoegsaam susters opkwamen, vriendelijk  versocht, mij te willen waarschuwen als sij niet ter kerke 
komen souden".  (brief ca. 1791). 

Aren volgde na het overlijden van diaken Leendert Vink in 1782 hem op als beheerder van de kas. De 
gemeente was voor haar financien overigens vrijwel geheel afhankelijk van de DG gemeentes 
Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Ook Alkmaar en Ouddorp droegen soms bij. Ik vond in het archief 
van de DG Rotterdam door Aren ondertekende jaarrekeningen over de jaren 1787-1792. In datzelfde 
archief bevindt zich door Aren geschreven correspondentie uit de jaren 1791-93 en 1805. 
Deels doordat hij niet de bekwaamheid had van zijn voorganger, deels door het samenspel van de 
twee karakters, was dat het niet boterde tussen Aren en leeraar Abram Tersier. 
Het gevolg was dat Aren en zijn zwager Ary in 1793 als kassier/boekhouder en diaken werden afgezet. 
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Dit met medewerking van Rotterdam. Tersier verweet Aren dat hij de gemeente naar zijn hand had 
willen zetten. Uit de correspondentie blijkt echter dat vooral het feit "dat hij opgenomen gelden van de 
Gemeente onder sig hadt" Rotterdam dwars zat. Men was schijnbaar bang voor belangen-
verstrengeling. Aren verweerde zich door te schrijven dat zijn obligatie al van 25 jaar terug dateerde, 
terwijl hij daarvan 20 jaar als diaken had gediend. Bovendien had hij deze in 1793 al geheel afbetaald. 
Er ontspon zich een touwgetrek over de boekhouding, die nog steeds bij Aren in bezit was. Uiteindelijk 
gaf Aren deze in januari 1793 weer terug. 
Nog eenmaal duikt Aren op uit de vergetelheid. Op 14.7.1805 schrijft hij voor het laatst een brief aan 
Rotterdam. Tersier c.s. wilden de kerk verkopen en een procureur had Aren hierover benaderd i.v.m. 
de bestemming van de verkoopgelden. Tersier c.s. wilden volgens Aren de gelden onder de leden 
verdelen, waarbij hij opmerkte dat deze een deel zelf al had te gelde gemaakt. 
Aren wilde het geld doen toekomen aan ander DG gemeenten, zodat deze eventueel verarmde 
achtergebleven leden zouden kunnen ondersteunen. Hoe het afgelopen is, weet ik niet. Aren overleed 
op 78 jarige leeftijd op 6.4.1821 om 05.00 uur 's morgens. Zijn vrouw was hem al voorgegaan. 
W. Stuve, Koniginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
 
ANTWOORD op VRAAG 98.117 - REEDIJK (3e Jrg/nr.4)  
 
Willem Cornelisz. Reedijck huwde Nieuwe Tonge 22.8.1699 als j.m. geboren te Poortugaal met Sara 
Janse Krayenburgh, j.d. geboortig van Leyden, beijde wonende in De Nieuwe Tonge. 
Van hen stammen nagenoeg alle Reedijken op Goeree-Overflakkee af. Op eenvoudige wijze zijn de 
nakomelingen in de DTB-klappers/Burgerlijke Stand te vinden. 
Redactie 
 
ANTWOORD op VRAAG 99.138 - VAN DER WEEL(E) (4e Jrg/ nr.2)  
 
Helaas ben ik er niet in geslaagd een honderd procent genealogie samen te stellen. Waarschijnlijk is 
dit nog mogelijk via het raadplegen van secundaire archieven, zoals bijv. notarieel of rechterlijk, maar 
dat kost teveel tijd. De twee broers Leendert en Krijn hadden beiden een zoon Jacob, maar wie de 
ware Jacob is valt vooralsnog niet uit vernoemingen of doopgetuigen op te maken. 
 
I. * Michiel (VAN DER WEEL), trouwt ca. 1640/1650 met N.N.  

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Michielsz. VAN DER WEEL,  ---volgt II.--- 
2. Maatje Michielsdr. VAN DER WEEL, trouwt Middelharnis 6.9.1671 Pieter Jansz. JONKER. 

 
II. Cornelis Michielsz. VAN DER WEEL, trouwt Hadewij Daniels. 

Uit dit huwelijk (de juiste volgorde van de kinderen is niet bekend): 
1. Daniel Cornelisz. VAN DER WEEL, ged. Nieuwe Tonge 21.12.1670. 
2. Willemijntje Cornelisdr. VAN DER WEEL, ged. Nieuwe Tonge 18.4.1672. 
3. Willemijntje Cornelisdr. VAN DER WEEL, ged. Nieuwe Tonge 2.2.1674. 
4. Jacob Cornelisz. VAN DER WEEL, doop onbekend; ---volgt IIIa.--- 
5. Leendert Cornelisz VAN (DEN) WEEL, geb. Den Bommel, ---volgt IIIb.--- 
6. Krijn Cornelisz. VAN DER WEEL, doop onbekend.  ---volgt IIIc.--- 
7. Teuntje Cornelisdr. VAN DER WEEL, geboren in Oude Tonge, trouwt als j.d. Oude Tonge 

22.11.1730 met Leendert Franke Osseweijer, j.m. geboren in Oude Tonge 
8. Michiel VAN DER WEEL, doop onbekend (is getuige bij het eerste kind van Leendert 

Cornelisz. van der Weel). 
9. Trijntje VAN DER WEEL, doop onbekend (is getuige bij kind van Leendert van der Weel). 
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Cornelis trouwt (2) Oude Tonge 4.10.1686:  
“zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Cornelis Michielsz. VAN DER WEEL, geboren op d'Oude Tonge, 
wonende op Oude Tonge met Maria Willems j.d. geboortich van Sommelsdijk en wonende op Middelharnis. 
Dese zijn met attestatie vertrokken naar Sommelsdijk en Middelharnis ten eynde de geboden aldaar nevens 
ons moghten gepubliceert worden.” 

 
IIIa. Jacob Cornelisz. VAN DER WEEL, trouwt (1) Trijntje MAARTENS. 

Uit dit huwelijk: 
1. Annitje VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 17.1.1683 (get: Teuntje Arends). 
2. Jacob Cornelisz. VAN DER WEEL, ondertrouwt/trouwt (2) Oude Tonge 4/26.9.1683 Ariaantje 

Teeuwis, j.d.  
 
IIIb. Leendert Cornelisz VAN (DEN) WEEL, trouwt als j.m. geboren Den Bommel 15.2.1699 Johanna 

Cornelisdr. VAN OEVEREN, j.d. gedoopt Den Bommel 28.6.1671, dochter van Cornelis Jansz. 
van Ouveren en Saartje Cornelisdr. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 31.5.1699 (get: Willemijntje Cornelisse en 

Michiel Cornelisse). 
2. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 4.9.1701 (get: Abram van Beveren en Geertje 

Franse). 
3. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 15.3.1705 (get: Abram van Beveren en Geertje 

Franse). 
4. Sara VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 28.10.1708 (get: Abram van Beveren en 

Geertje Franse). 
5. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 19.4.1710 (get: Daniel van der Weel en 

Leentje van der Weel).  ---volgt IV.--- 
6. Cornelia VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 17.3.1715 (get: Krijn van der Weel en 

Arentje Gelegondt). 
 
IIIc. Krijn Cornelisz. VAN DER WEEL, trouwt (1) Jannetje Teeuwis STALPERT. trouwt (2) Den 

Bommel 10.5.1705 Arentje Arens GELEGOUT j.d. geboren onder Den Bommel. 
Uit dit huwelijk: 
1. Tannetje VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 19.9.1706 (get: Leendert van der Weel en 

Tannetje Joris). 
2. Cornelis VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 6.10.1709 (get: Daniel van der Weel en 

Leentje van der Weel). 
3. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 19.7.1711 (get: Dirck Leenderse Braber en 

Merry Coenraadt den Blauwen). 
4. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 11.3.1714 (get: Jan Teeuwisse Stalpert en 

Willemijntje Cornelis v/d Weel) ---volgt IV.--- 
5. Jan VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 27.1.1717 (get: Daniel van der Weel en Leentje 

van der Weel). 
6. Hadewij VAN DER WEEL, gedoopt Den Bommel 27.1.1717 (get: Leendert van der Weel en 

Johanna van Oeveren). 
 
IV. Jacob VAN DER WEEL,  

Of: gedoopt Den Bommel 11.3.1714 (get: Jan Teeuwisse Stalpert en Willemijntje Cornelis van 
der Weel),  
Of: gedoopt Den Bommel 17.4.1710 (get: Daniel van der Weel en Leentje van der Weel trouwt 
Oude Tonge 4.10.1733 Leentje Leenders LODDER , j.d. wonende Oude Tonge. 
Uit dit huwelijk: 
1. Leendert VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 22.5.1735 (get: Neeltje Dingemans (Van 

der Heek). 
2. Leendert VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 4.8.1737, ---volgt Va.--- 
3. Cornelis VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 7.9.1738 (get: Teuntje Cornelis van der 

Weel). 
4. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 7.1.1740 (get: Jannetje Marcus Vreeswijk). 
5. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Middelharnis 1.10.1741 (get: Jannetje Vreeswijk). 
6. Willem Jacobsz. VAN DER WEEL, gedoopt Middelharnis 11.11.1742,  ---volgt Vb.--- 
7. Pieter VAN DER WEEL, gedoopt Middelharnis 1.3.1744 (get: Jannetje Marcusse Vreeswijk). 
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8. Teunis VAN DER WEEL, gedoopt Middelharnis 7.11.1745 (get: geen). 
 
Va. Leendert VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 4.8.1737 (get: Neeltje Dingeman (van der 

Heek) trouwt als j.m. wonende te Ooltgenplaat, trouwt Oude Tonge 30.3.1765 Marie Huiberts 
TRAS, trouwt als j.d. wonende te Oude Tonge. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 1.1.1767 (get: Trijntje Cornelisse van der 

Weel). 
2. Adrianus VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 2.7.1769 (get: Caatje Hubregts Tras). 
3. Cornelis VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 2.1777 (get: Willemtje Dingemans Lodder). 

 
Vb. Willem Jacobsz. VAN DER WEEL, gedoopt Middelharnis 11.11.1742 (get: Trijntje Sloothoek) 

trouwt als j.m. geboren in Middelharnis, trouwt Oude Tonge 9.4.1784 Koba (Jacoba) Antoniusdr. 
VAN ROOIJEN, gedoopt (ned.ger.) Oude Tonge 21.4.1765, dr. van Anthonij VAN RO(O)IJ(EN) 
en Dina Abrams DE RUIJTER. 
Uit dit huwelijk: 
1. Toon VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 9.9.1787 (geen getuigen vermeld), bouwman, 

overleden Den Bommel 27.6.1846 (oud 58 jaar en 9 maanden), trouwt Maatje ZEEDIJK, 
gedoopt Den Bommel 16.4.1786, overleden Den Bommel 30.6.1857.  

Zie voor kwartierstaat het hierna volgende antwoord. 
2. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 22.3.1789  (get: Jannetje Leenders 

Broekman). 
3. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 7.11.1790 (get: Dina de Ruiter). 
4. Aren VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 23.9.1792 (get: Maria Tras). 
5. Dingeman VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 24.8.1794 (get: Jannetje Leenders 

Broekman), overleden Den Bommel 13.4.1868, waarsch. ongehuwd. 
6. Jacob VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 20.3.1796 (get: Maria Tras, ............ hefster 

Jannetje Leenders Brinkman). 
7. Leendert VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 11.2.1798 (get: Maria Hubregtse Tras / 

moedersnaam Jacoba Antonisse van Roon). 
8. Lijntje VAN DER WEEL, gedoopt Oude Tonge 29.3.1801 (get: de ouders). 
Twee kinderen zijn resp. op 2.2.1800 en 17.3.1800 op het kerkhof van Oude Tonge begraven. 

 

M. Zaaijer, Purmerendstraat 237, 2547 JD Den Haag 
 
In aansluiting aan bovenstaande genealogie van de heer Zaaijer volgt onderstaand de kwartierstaat. 
Toon was niet, zoals vragensteller meldde met een Reedijk gehuwd maar met een Zeedijk. 
 

Generatie I 
 
Kinderen uit het huwelijk Willem van der Weel - Leentie van der Elst 
a) Anthony VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 7.3.1844, stuurman, overleden Den Bommel 

19.1.1870, oud 26 jaar (acte 2), waarsch. ongehuwd, want in zijn overlijdensacte worden alleen 
zijn ouders genoemd. 

b) Pieter VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 17.9.1850. 
Kinderen uit het huwelijk Willem van der Weel - Maria van der Haart 
c) Johannis VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 1.8.1853, landbouwer, trouwt Dirksland 

5.3.1880 (acte 2) Geertje Elizabeth GROOTENBOER, geboren Onwaard 12.8.1850, dr. van 
Marinus GROOTENBOER, landbouwer, en Adriana VRIJBERGE. 

d) Dingeman VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 27.2.1855, overleden Den Bommel 
25.7.1855. 

e) Maatje VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 21.5.1856, overleden Den Bommel 6.7.1856. 
f) Dingeman VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 14.12.1857, overleden Den Bommel 

1.2.1860. 
g) Maartje VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 13.1.1859, trouwt Den Bommel 12.5.1881 (acte 

7) Job MIJS, geboren Den Bommel ca. 1857, landbouwer, zn. van Jan MIJS en Klaasje 
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KARDUX. 
h) Anthony Willem VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 20.2.1860, overleden Den Bommel 

30.9.1872. 
 
i) Maatje VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 5.2.1862, trouwt Den Bommel 15.10.1885 (acte 

16) Anthony VAN WEEL, geboren Den Bommel 8.1.1863, landbouwer, zn. van Huibert VAN 
WEEL en Cornelia KOK. 

j) Dingeman VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 3.8.1863, overleden Den Bommel 16.8.1863 
(oud 13 dagen). 

k) Dingeman VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 12.9.1864, overleden Den Bommel 8.7.1865 
(oud 11 maanden). 

l) Teunis VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 7.2.1867. 
 
Generatie II 
 
2. Willem VAN DER WEEL, geboren Den Bommel 9.2.1816 (acte 6), bouwman, overleden Den 

Bommel 30.8.1872 (acte 45), trouwt (1) Den Bommel 27.4.1842 (acte 4) Leentie VAN DER ELST, 
geboren Den Bommel 29.4.1814 (acte 17), overleden Den Bommel 8.8.1851 (acte 34), dr. van 
Pieter Cornelisz. VAN DER ELST, bouwman, en Elizabeth Leendertse SLIS, trouwt (2) Den 
Bommel 4.11.1852 (acte 13)  

3. Maria VAN DER HAART, geboren Den Bommel 28.6.1827 (acte 3), overleden Den Bommel 
17.12.1895 oud 68 jaar (acte 33). 

 
Generatie III 
 
4. Toon VAN DER WEEL, gedoopt(ned.ger.) Oude Tonge 9.9.1787, bouwman, overleden Den 

Bommel 27.6.1846, 58 jaar en 9 maanden (acte 27), trouwt  
5. Maatje ZEEDIJK, gedoopt (ned.ger.) Den Bommel 16.4.1786 (in de doopakte staat: "in onegt 

geteeld", alsmede verklaring van haar moeder: "sij heeft op alle instantien volstrekt geweigerd te 
seggen wie de vader van Maatje is. Zij heeft haar kind zelf "geheft"., overleden Den Bommel 
30.6.1857 oud 71 jaar en 4 maanden (acte 21). 

Haar moeder Maria Kornelisse ZEEDIJK werd gedoopt Den Bommel 27.10.1765 als dochter van 
Cornelis Kommersz. Zeedijk en Teuntje Jacobusse Kattestaart. Zij huwt Den Bommel 10.5.1795 met 
Pieter Mattheusz. Braber 
6. Anthonij VAN DER HAART, geboren Den Bommel 2.2.1802, landbouwer, overleden Den Bommel 

11.10.1850, zoon van Teunis van der Haart en Maria Herweijer, trouwt Den Bommel 4.5.1826 
(acte 1)  

7. Maartje MIJS, geboren Den Bommel 22.12.1808, landbouwster, overleden Den Bommel 
5.10.1860, dochter van Johannes Arendsz. Mijs en Lena Tigchelman. 

 
A.van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel 
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OPEN DAGEN 
 
Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur 
(behalve in de zomermaanden). Omdat de eerste zaterdag van het nieuwe jaar samenvalt met 
nieuwjaarsdag is het archief in januari as. geopend op de tweede  en vierde  zaterdag. Het 
openingsschema is het komende halfjaar als volgt (met vermelding van de aanwezige leden van de 
werkgroep): 

8 januari  W.G. Visser 
22 januari J. van Wezel 
5 februari mw. L. Maliepaard 
19 februari  J.H. Kalle 
4 maart I. Bax 
18 maart C.J. Hameeteman 
1 april  mw. A. Buscop 
15 april H. v.d. Nieuwendijk 
6 mei  A. van Heest 
20 mei  W.G. Visser 
3 juni  J. van Wezel 
17 juni mw. L. Maliepaard 

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. van Wezel (tel. (0187)491663) 
of met de heer H. v.d. Nieuwendijk (tel (0187)482883) een aparte afspraak te maken. 
Verder bestaat voor donateurs de mogelijkheid tijdens de werkavonden het centrum te bezoeken. Deze 
avonden worden in principe elke eerste maandag van de maand gehouden (behalve de 
zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van te voren even t e bellen omdat er wel eens 
een werkavond uitvalt. 
 

INTERNETRUBRIEK 
 
Stamboomonderzoek en internet, een onverwachte comb inatie  
Veel genealogen vinden de weg naar de Flakkeese site. Genealogie is een hobby die in is. Steeds meer 
mensen houden zich bezig met stamboomonderzoek. Een stamboomonderzoek is lang niet meer alleen 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE
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intensief zoekwerk in oude archieven van een gemeentehuis ver weg. Het is een speurtocht naar de 
familiegeschiedenis. Nieuwe technieken en buitenlandse contacten maken het tot een hobby met 
onverwachte wendingen. Sinds deze zomer kan een stamboomonderzoeker op Goeree-Overflakkee 
bijvoorbeeld op het internet terecht. Reeds meer dan 1000 geïnteresseerden kwamen af op de site van 
het Genealogisch Centrum in Dirksland. Op deze site kan iedereen zien hoe hij de eerste stappen moet 
zetten om een stamboomonderzoek op te zetten. Maar de site biedt ook informatie over lopende 
onderzoeken en openstaande vragen van genealogen op Goeree-Overflakkee. 
Het Genealogisch Centrum in Dirksland is de plaats om met stamboomonderzoek te beginnen. 
Vrijwilligers informeren beginners over de eerste stappen van het onderzoek en vaak blijkt dat bepaald 
onderzoek al is gedaan en dat een deel van de stamboom reeds in kaart is gebracht. Dat maakt het 
zoeken naar andere delen van de stamboom vaak des te leuker. 
En ook stamboomonderzoek gaat met zijn tijd mee. Het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
opende op 6 september van dit jaar zijn digitale deuren op het internet. De site blijkt in een behoefte te 
voorzien. Dat blijkt uit de reacties en bezoekersaantallen. Stamboomonderzoekers, ook wel genealogen 
genoemd, worden op de site op weg geholpen met hun eigen onderzoek naar de familiegeschiedenis 
en kunnen gegevens vinden over de vele families op Goeree-Overflakkee. 
Iedereen die geïnteresseeerd is in stamboomonderzoek is welkom op: 

http://leden.tref.nl/~hamee009/index.html 
of in levende lijve in Dirksland. Voor de openingstijden of eventueel een afspraak kan men bellen met 
Jan van Wezel, telefoon: (0187)491663.  

Marco Tieleman 
 

EEN DRAMA IN MIDDELHARNIS ANNO 1687  
 
Voor het Hof van Holland geeft op 13 mei 1687 Jacomina Wittens wonende te Middelharnis met 
behoorlijke eerbiedigheid te kennen, 
dat  zij al enige jaren getrouwd geweest is en verscheidene kinderen, waarvan nog twee in leven, heeft 
voortgebracht, 
dat  zij, zoals een deugdelijke vrouw betaamt, geleefd heeft met haar man Hendrik van Dam,  
dat  zij ruim veertien dagen geleden met instructie en order van haar voornoemde man voor hun beider 
affaires alhier in Den Hage moest zijn, 
dat  hij zonder enige redenen te hebben opgegeven al haar besten inboedel alsmede kleinoden als goud 
en zilver gemunt en ongemunt, alles een aanmerkelijk kapitaal bedragende, had meegenomen en haar 
met zijn kinderen had verlaten, 
dat  zij de tweede dag daarna was thuis gekomen en de waarheid daarvan te hebben ondervonden, wel 
had nagespeurd en van plaats tot plaats had onderzocht waarheen hij was geweest, doch geen verdere 
zekerheid had kunnen krijgen dan dat hij met een zeer grote kist van Delft naar Amsterdam was 
gevaren, 
dat  zij sedert dien geen taal of teken van hem had vernomen, 
dat  zij met haar voornoemde man van het inkomen van hun gezamenlijke goederen hebben geleefd, 
dat  haar man ondertussen ook enige schulden had gemaakt en er nog verscheidene processen ook 
voor dit Hof lopen, 
dat  zij dus nu van al haar gerede middelen is ontbloot. 
 
Acte dd. 16 mei 1687 - Wij schout en schepenen van Sinte Michiel in Putten, dat men noemt 
Middelharnis, oorconden, certificeren en doen te weten bij desen ter instantie van juffr. Jacomina 
Wittens, getrouwd met Hendrik van Dam, dat heden drie weken geleden ons ter oren is gekomen en 
kennelijk is, dat Van Dam toen met een zeer grote zeekist van hier op Helvoetsluis en zo voorts van 
Delft op Amsterdam was gevaren zonder tot heden toe nog wederom gekomen te zijn of daarvan enig 
bescheit ondernomen te wesen, latende alzo zijn huisvrouw en kinderen eenzaam. 
Verklarende voorts dat voorn. juffr. Wittens (voor zoveel ons kennelijk is) te wesen een vrouw staande 
ter goeder naam ende faam, haar altijd eerlijk en vroom in handel en wandel, sulks betameljk is, 
gedragen heeft, zo als nog is doende. (Bron: Hof van Holland nr. 5502) 
 
In een acte dd. 28.1.1700 betreffende de voogdij van Adriana Wittens, enige minderjarige dochter en 
erfgename van wijlen Jobus Wittens en Maria Bosvelt in hun leven "egteluijden" is te lezen dat Hendrik 
van Dam, aangesteld zijnde tot voogd van vaders zijde over de genoemde Adriana Wittens, onlangs uit 
den lande naar de Westindies was vertrokken zonder zelfs zijn laatste rekening van de voorsr. voogdij 
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voor desen Hove gedaan te hebben. (Bron: Hof van Holland nr. 5018) 
M.Zaaijer, 's-Gravenhage  

UIT HET DORDTSE ARCHIEF 
 
In het gemeentearchief van Dordrecht zijn de kerkenboeken van de doopsgezinde gemeente aldaar 
(inv. nrs. 78 en 79) te vinden. Deze boeken zijn op fiche gezet. Achterin deze boeken worden de reizen 
van de Dordtse oudsten beschreven. Bij de vroege doopsgezinden werkte het wat anders dan in de 
hervormde kerk. Een hervormde dominee preekte, doopte en hield avondmaal. 
Bij de doopsgezinden ging dat er anders toe. Er waren leraren, predikers of vermaners die preekten. 
Daarnaast had je nog oudsten, of ook wel bisschoppen. Zij preekten, maar mochten ook dopen en het 
avondmaal bedienen (dit heette de "vollde dienst"). 
Gemeenten, die geen oudsten hadden moesten dus een oudste aanschrijven om te dopen, of het 
avondmaal te vieren. En zo vond ik in deze bron diverse gegevens betreffende Goeree-Overflakkee, 
Voorne-Putten, de Hoekse Waard en Brabant. 
Met name de gegevens betreffende Middelharnis, Sommelsdijk en Ooltgensplaat/Den Bommel zijn 
bijzonder, omdat er geen doop- en kerkenboeken van deze vroegere doopsgezinde gemeenten 
bewaard zijn gebleven. Hieronder volgen de gevonden gegevens: 
 
DATUM PLAATS DOPELING(EN) OUDSTE 

 
1.10.1626 

 
Den Bommel 

 
Maeike de Vries 

 
Jacques Verbeek 

23.4.1628 Dordrecht Anneken Frans, dochter van Frans Vechters 
te Den Bommel 

Adriaen Cornelisz. 

13.10.1630 Dordrecht NN Frans, dochter van Frans Vechters te 
Den Bommel 

Adriaen Cornelisz. 

18.4.1638 Middelharnis Cornelis Bastyaensz. [Breederland?] 
Commertie Geerits 
Pieter Crynse 
Neeltien Aryens 
Saertie Floris 

Mels Gijsbertsz. 

20.5.1640 Middelharnis Geert Geeritsz. Vos 
en nog een jonge dochter (z.n.) 
Janneke Gysberts 
Neeltien Tuenis 

Mels Gijsbertsz. 

14.4.1641 Middelharnis Pieter Philipsz. [Block] 
Neeltien Huygen, zijn hv. 
Gerrit Willemsz. 
Cyntie Gooverts, zijn hv. 
Jan Corstyaensz. [Vinck] 
Jan Sacharyasz. 
Toentie Tonis 
Jop Jopse 
Willem Willemsz. 

Mels Gijsbertsz. 

29.6.1642 Middelharnis Klaes Jansz. 
Janneken Jans, zijn hv. 
Cornelis Leendertsz. 
Marigie Boudewyns, zijn hv. 
Willem Philipsz. [Block] 
Maeiken Jans, zijn hv. 
Leendert Henderickxz. 
Neeltie Passchiers, zijn hv. 
Wouter Henderickxz 
Susanneken Mateeus, zijn hv. 
Jan Aryensz. 
Klaas Aryensz. 
Cornelis Aryensz. 
Neeltie Goovers 
Aeriaentie Kempe 
Pieter, Jan Jacobsz. [van de Blieck] 

Mels Gijsbertsz. 

W. Stuve, Hellevoetsluis (wordt vervolgd) 
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VRAGENRUBRIEK 
 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, 
echter voorzover de ruimte dit toelaat, worden maximaal twee/drie vragen geplaatst. 
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 porto in te sluiten. Zendt u s.v.p. ook een bedankje aan hen die de 
moeite namen om een antwoord in te zenden. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
de vragen en antwoorden. In principe kunnen geen vragen worden ingediend, die betrekking hebben op 
de periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand (ca. 1811). Deze gegevens kunnen meestal 
door zelfwerkzaamheid eenvoudig in de archieven worden gevonden. 
 
VRAAG 99.146 - DEN ENGELSMAN 
 
Marinus Willemse, jongeman van Sint Annaland trouwt (1) Nieuwe Tonge 11.8.1697 met Liesbeth 
Aerents Servaes, dochter van Aerent Servaes en Barbara Huijberts Koster, gedoopt Nieuwe Tonge 
20.7.1673 door Ds. Jacobus de Graeff, getuige Pietertje Servaes. 
Uit dit huwelijk: 
6. Dingena, gedoopt Nieuwe Tonge 23.2.1698 
7. Barbara, gedoopt Nieuwe Tonge 1.11.1699 
8. Barbara, gedoopt Nieuwe Tonge 27.6.1701 
9. Barbara, gedoopt Nieuwe Tonge 6.5.1703 
 
Marinus Willemse, weduwnaar van Liesbeth Servaes, trouwt (2) Nieuwe Tonge 8.11.1704 met Truijtje 
Aertse Wilschut, j.d.geboren in Nieuwe Tonge, dochter van Aert Wilschut en N.N. 
Vooralsnog geen kinderen uit dit huwelijk gevonden. 
 
Dochter Dingena trouwt (1) Nieuwe Tonge 5.5.1720 met Cornelis Dimmense Roon. Bij die inschrijving 
wordt zij vermeld als Dingena Marinusse den Engelsman. Voorzover ik heb kunnen nagaan is dit de 
eerste vermelding van de geslachtsnaam te Nieuwe Tonge. Zij trouwt (2) Nieuwe Tonge 4.9.1729 met 
Pieter Joost Hoghum. 
Vragen: 
1) Wie "kent" de ouders van Marinus Willemse en mogelijk ook plaats en datum van zijn geboorte 

en/of doop? 
2) Is het tweede huwelijk van Marinus Willemse en Truijtje Wilschut inderdaad kinderloos gebleven? 
J.P. den Engelsman, Voorburg 
VRAAG 99.146 - DE VOGEL  
 
Arend Willems Vogel, geboren ca. 1710, overleden Ouddorp 12.3.1794, trouwt Ouddorp 10.6.1736 met 
Elizabeth Jans Comtebedde, gedoopt Ouddorp 7.11.1706, overleden aldaar 7.1.1793, dochter van Jan 
Klaasse Comtebedde en Pieternella Willems Strijen. 
Uit dit huwelijk: Willem Vogel, gedoopt Ouddorp 7.1.1742, overleden aldaar 3.10.1795, trouwt 
Goedereede 27.5.1770 met Lena Roelse de Jonge, overleden Ouddorp 28.5.1799. 
Alle aanvullingen zijn van harte welkom. 
J. Hartensveld, Rotterdam 
 
VRAAG 99.147 - BOOGERTMAN - EMAUS - DE JONGE  
 
Roel Roelse de Jonge, overleden Goedereede 4.1.1783, trouwt Ouddorp 2.1.1749 als weduwnaar van 
Jobje Cornelisse Boogertman met Sara Gerritse Emous, j.d. van Ouddorp. 
Uit dit huwelijk: Lena Roelsdr. de Jonge, gedoopt Ouddorp 26.10.1749, overleden aldaar  
28.5.1799, trouwt Willem Arens de Vogel (zie vorige vraag). 
Wie heeft gegevens over bovengenoemde personen? 
J. Hartensveld, Rotterdam 
 
VRAAG 99.148 - BREEN 
 
In mijn kwartierstaat komen de volgende Breen's voor: 
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Paulus Pietersz. Breen, trouwt Ouddorp 13.4.1755 met Jannetje Kassel. 
Uit dit huwelijk: 
  Paulus, gedoopt Ouddorp 1.9.1757, trouwt aldaar 7.5.1786 met Cornelia Govertse Rademaker, 

gedoopt Goedereede 20.3.1763, overleden Ouddorp 13.10.1840. 
 
Job Jansz. Breen, trouwt Jacomijntje Tanis. 
Uit dit huwelijk: 
  Barbera Jobs Janse, gedoopt Ouddorp 17.9.1769, overleden aldaar 8.11.1848, trouwt Ouddorp 

1.2.1792 met Teunis Maartensz. Padmos, geboren ca. 1767 Sirjansland, overleden Ouddorp 
13.12.1838. 

Wie kan mij verder helpen? Ook gegevens inzake de andere in deze vraag genoemde personen zijn 
welkom.  
J. Hartensveld, Rotterdam  
 
VRAAG 99.149 - VAN DER LINDE  
 
Wie kan mij aanvullingen verstrekken m.b.t. onderstaande kwartierstaat? 
 
1. Grietje van der Linde, gedoopt Ouddorp 2.11.1794, overleden Stellendam 23.12.1872 als weduwe 

van Dirk Hartman. 
 
2. Kommer Leendertsz. van der Linden, gedoopt Ouddorp 10.9.1758, overleden aldaar 28.8.1813, 

trouwt ca. 1794 (?) met 
3. Jannetje Martijnse van Dam, gedoopt Ouddorp 9.4.1775, overleden aldaar 26.1.1850 
 
4. Leendert Kommersz. van der Linden, geboren Ouderkerk (Zld), overleden Ouddorp 6.4.1784, trouwt 

Ouddorp 21.3.1756 met 
5. Grietje Willems de Vogel, geboren Ouddorp ca. 1729, begraven Ouddorp 10.2.1806. 
6. Martijn Martinusz. van Dam, gedoopt Ouddorp 1.4.1742, begraven aldaar 6.2.1798, trouwt Ouddorp 

7.5.1769 met 
7. Susanna Hubregtse Molestee, gedoopt Ouddorp 25.8.1748, begraven aldaar 18.12.1811. 
 
8. Kommer van de Linde 
9. N.N. 
10. Willem Leenderts de Vogel, gedoopt Ouddorp 18.9.1678, overleden aldaar 20.1.1757, ondertrouwt 

Ouddorp 1.5.1710. 
11. Teuntje Arens Lauwe, begraven Ouddorp 28.5.1742. 
12. Martinus Franken van Dam, begraven Ouddorp 18.11.1745, trouwt aldaar 5.12.1728 
13. Neeltje Jansdr. Witte, gedoopt Ouddorp 6.4.1798. 
14. Huibregt Marinusz. Molestee (Meulestee)), trouwt als j.m. Ouddorp 10.5.1744 met 
15. Neeltje Frans van Hove(n), j.d., beiden van Ouddorp. 
 
20. Leendert Dimmese de Vogel, geboren Ouddorp ca. 1643, trouwt 
21. Grietje Willems van Strijen, gedoopt Ouddorp 22.8.1649, dochter van Willem Jansz. van Strijen en 

Heijltie Jansdr. Braber. 
26. Jan Pieters Witte. 
27. Catharina Gerrits van Hemert. 
 
Wie wil mij helpen deze kwartierstaat aan te vullen. Helaas ben ik fysiek niet meer in staat de archieven 
te bezoeken, hoe graag ik dit ook zou willen. Graag zou ik m'n kwartierstaat zo compleet mogelijk 
maken. 
Mevr. M.van der Linde, Ellemeet (Zld) 
 
VRAAG 99.150 - TANIS (MIDDELHARNIS-VLISSINGEN) 
 
Nicolaas Tanis, geboren Middelharnis (?), overleden Vlissingen 25.7.1843, ondertrouwt aldaar 
22.3.1783, Lena de Koning, gedoopt aldaar 17.11.1754, overleden Breskens 4.7.1827, dochter van 
Leendert de Koning, geboren ca. 1718 te Streefkerk, ondertrouwt Vlissingen 5.10.1743 met Elisabeth 
Jacobsdr. Rietveld, gedoopt Vlissingen 22.9.1720. 
Nicolaas (Klaas) en Lena kregen een zoon Paulus, gedoopt Vlissingen 23.2.1791, schipper op de 
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stoombootdienst Vlissingen-Breskens. 
Wie waren de voorouders van Nicolaas Tanis? 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 99.151 - DUBBEL(D)MAN/DUBBELD 
 
Machiel Cornelisz. Dubbelman, geboren ca. 1684 (?), overleden Middelharnis 6.9.1719, trouwt 
aldaar 12.12.1708 met Hendrina Jansdr. Vijfhuizen, geboren te Oude Tonge en overleden Middelharnis 
31.1.1731. Uit dit huwelijk drie kinderen: Cornelis, Jan en Cornelia. 
Hendrina hertrouwde 1.4.1720 met Gerard van Os. 
Is het juist dat het geslacht zich later Dubbeld noemt? 
Gaarne de voorouders van Machiel. 
L. Akershoek, Wemeldinge 
 
VRAAG 99.152 - KIEVIT - LODDER 
 
Om een link te kunnen maken met de vele Kievitten en Lodders in mijn Goeree-bestand, zou ik gaarne 
de (voor)ouders te weten komen van: 
Pieter Cornelisz. Kievit, trouwt Den Bommel 30.4.1700 met Leentje Klaasdr. Lodder. 
Zij kregen vier kinderen: Hester en Leentje (tweeling), gedoopt 5.10.1700, Klaas, gedoopt 5.4.1705 en 
Adriaantje. 
Wie helpt mij deze link te maken. 
L.Akershoek, Wemeldinge 
 

VRAAG 99.153 - HIATEN IN KWARTIERSTAAT 
 
Van onderstaande personen mis ik nog de doop- en overlijdensdata: 
- Jan Kasteleijn, geboren Middelharnis, trouwt (1) Middelharnis 22.4.1695 Lijsbeth Dirks Vink, trouwt 

(2) Heyltje Andries Vink. 
- Arie Jacobs Troost, ondertrouwt Middelharnis 2.3.1690 met Maartje Cornelisse Blom. 
- Simon Willemsz. Kalis, ondertrouwt Middelharnis 27.2.1692 Ariaantje Jacobs Koningh. 
- Chiel Jansz. van St.Annaland, trouwt (1) 27.11.1695 (?) Heiltje Jans Houwert, trouwt (2) Den 

Bommel Dina Cornelisse van Dalen, gedoopt Den Bommel 19.2.1693. 

Mw.H.J.Overwater - Eland, Dordrecht 
 
VRAAG 99.154 - GROOTENBOER - HOLLEMAN - PEEKSTOK  
 
Herbert Grootenboer, overleden voor 28.10.1773, trouwt Ariaantje Holleman. Zij woonden 10.12.1810 in 
Onwaard. 
Uit dit huwelijk:  
Herbert Herbertsz. Grootenboer, gedoopt Sommelsdijk 23.4.1758, overleden Dirksland 24.6.1841, 
trouwt (1) Melissant 28.9.1793 als j.m. met Maria Vreeswijk, beiden wonende in Nieuw-Kraaijer. 
Hij ondertrouwt/trouwt (2) Nieuw Kraaijer/Melissant 30.11./10.12.1810 (ondertrouw voor Schout en 
Schepenen van Nieuw Kraaijer) Adriaantje Peekstok, j.d. gedoopt Sommelsdijk 13.8.1786, overleden 
Dirksland 8.7.1860, dochter van Marinus Peekstok en Lena van den Boogaart. 
Ik heb een vermoeden dat Grootenboer uit een andere regio afkomstig is. 
Mw. W.F.van den Akker - Vis 
 
 
 
VRAAG 99.155 - HOCKE - HOKKEN - VEERMAN 
 
Johannes Cornelisz. Hocke doet op 24.12.1666 belijdenis te Ooltgensplaat, trouwt Arendje Fransdr. 
Veerman (belijdenis januari 1672). Zij stellen 18.2.1676 een mutueel testament op. 
Uit dit huwelijk (allen gedoopt Ooltgensplaat): 
1. Kornelis, gedoopt 18.10.1677 (get: Dingeman Cornelis de Hond en Jannetje Cornelisdr. Hocke). 
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2. Frans, gedoopt 1.12.1680 (get: Kornelis Nierop en Janneke Frans). 
3. Kornelis, gedoopt 13.12.1682 (get: Adriaantje Franse). 
4. Geertrui, gedoopt 11.3.1686 (get: Neeltje Simons en Stephen van Walta (schout). 
 
Johannes Cornelisz. is in 1712 getuige bij de doop van een kleinkind. Een broer van hem Bastiaan 
Cornelisz. Hocke doet belijdenis in Ooltgensplaat op 2.7.1667, huwt Barbara Gillis. 
Uit dit huwelijk (allen gedoopt Ooltgensplaat): 
1. Pieter, gedoopt 11.7.1677 (get: Eeuwt Jacobsen en Gerritje Guiljam). 
2. Kornelis, gedoopt 5.1.1690, huwt Maatje Arents Loeyenburgh en bij de doop van een kind zijn de 

getuigen Kristaan Corn. Hokke en Annetje Bastiaans Hokke. 
Mijn vragen zijn:  
1) wie zijn de voorouders van Johannes en Kornelis? 
2) waar kwamen zij vandaan? 
De laatste vraag houdt verband met het voorkomen van de naam Hocke 
- op Voorne en Putten, nl. te Heenvliet en Abbenbroek. 

Huijgh Lauwensz. Hocke (ong. 1590 - 1662) gebruikte deze naam voorzover bekend het eerst in 
1631 in een notariële akte. Zoons zijn o.m. Simon en Jan. Vader: Louwen Arents. Grootvader: Aren 
Arentsz. Lou. Deze laatste had vermoedelijk een broer Cornelis Arensz. Lou. 
In Oudenhoorn is nog een Lauw Leenderts Hock bekend ong. 1602 met Maartje Cornelis, met een 
zoon Cornelis Lauwe (ong. 1605 - 1661), kleinzoon Cornelis Lauwe (ong. 1630 - 1662). 

- op Duiveland 
De eerst bekende met die naam, Barend Janse Hocke huwde met Maeijcke Jans Lauwe, twee 
zonen bekend, nameljk Jan en Jacob. Hij overleed in 1644 te Dreischor. 

T. Hokken, Utrecht  
 
VRAAG 99.156 - TROOST - VAN WEEZEL  
 
Op 23.8.1872 wordt uit de Burgerlijke Stand van Middelharnis uitgeschreven wegens vertrek naar 
Noord-Amerika Maatje Troost, weduwe van Cornelis van Weezel, eerder weduwe van Cornelis van 
Dongen, met haar drie kinderen, Cornelia geboren 21.8.1865, Leendert 22.1.1867 en Arie 25.1.1868. 
Allen kinderen uit haar tweede huwelijk. 
Cornelis van Weezel overleed 13.5.1872 te Middelharnis. Uit het eerste huwelijk van Cornelis van 
Weezel, met Annetje van der Slik, was op dat moment nog één kind in leven, mijn grootvader, ook een 
Cornelis van Wezel (nu geschreven met één e). 
Ik ben al jaren op zoek naar eventuele nakomelingen van de halfbroers en zuster van mijn grootvader, 
maar het is me nog steeds niet gelukt deze te traceren.  
Reeds heb ik contact gehad met Western Michigan Genealogical Society in Grand Rapids, met The 
First Christian Reformed Church in Paterson en met verschillende particuliere adressen in de U.S.A., 
maar niemand heeft mij tot nu toe kunnen helpen. 
Ik vermoed dat Maatje Troost, toen zij voor de tweede maal weduwe werd, naar haar vader is 
vertrokken. Die was met zijn tweede echtgenote, Jannetje Luime, op 1.9.1854 naar Amerika 
geëmigreerd vanuit Goedereede. Ik denk dat als ik die zou kunnen vinden, ik dan misschien iets meer 
kans heb op het vinden van mijn bloedverwanten. 
Wil iemand mij verder helpen, al is het maar met adviezen welke bron(nen) ik nog meer kan aanboren. 
J. van Wezel, Stellendam 
 
VRAAG 99.157 - VAN LENTEN 
 
Mijn voorouders emigreerden de vorige eeuw naar de USA. Inmiddels heb ik veel gegevens kunnen 
achterhalen, maar kan hier verder niets vinden. Mij zijn de volgende gegevens bekend: 
 
Abraham van Lenten, overleden Stellendam 20.9.1809, trouwt Krijna Koomans, geboren Nieuwe Tonge 
in 1777, overleden Stellendam 18.5.1842. 
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk, geboren Melissant 25.2.1792, overleden Stellendam 6.1.1857. 
2. Aren, geboren Stellendam 6.7.1794, trouwt Sijtje Schilperoord, geboren Sommelsdijk 17.1.1805 (zij 

emigreerden in 1834 naar de USA) - kind: Teunis, geboren Stellendam 7.8.1829 
3. Hendrik, geboren Melissant 11.3.1796, trouwt met Cornelia Bruijn. 
4. Wouter, geboren Melissant oktober 1798. 
5. Pieter, geboren in 1803, trouwt Cornelia Heijntjes. 
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Indien anderen mij willen helpen met het geslacht Van Lenten, kan ik mogelijk gegevens verstrekken 
over dit geslacht in de U.S.A. 
George L. van Lenten, Sandwich (Ma), USA. 
 
VRAAG 99.158 - KWARTIERSTAAT MARCO TIELEMAN  
 
Wie helpt mij verder met mijn kwartierstaat. Ik heb als ruil voornamelijk Tieleman (landelijk) en Troost 
(Hoekse Waard). 
 
18. Cornelis Goedegebuur, geboren Roxenisse 8.3.1842, trouwt Melissant 27.3.1868 
19. Pietje Koning, geboren Melissant 1.12.1845. 
20. Willem Doornheim, geboren Middelharnis 25.2.1852, overleden Melissant 1.9.1936, trouwt 
21. Elizabeth van Putten, waarsch. geboren in Rotterdam (overleden 15.3.1922?) 
 
36. Cornelis Goedegebuur, geboren St.Annaland, overleden Roxenisse 16.12.1856. 
37. Cornelia Keur, geboren St.Annaland 1814, overleden Melissant 10.7.1877. 
38. Bernardus Wilhelmus Koning, geboren Melissant 8.2.1812 
39. Lidia Doorn, geboren Melissant 6.9.1812 
40. Balten Doornheim.  
41. Maria Rademaker. 
 
74. Jacob Keur. 
75. Jannetje Holkerd. 
76. Hendrikus Wilhelmus Koning, geboren Breda, overleden ald. 8.2.1819, trouwt Melissant 14.9.1839 

met 
77. Anna Catharina Feits, overleden Melissant 6.4.1848. 
78. Hendrik Doorn. 
79. Engeltje Struik, gedoopt Melissant 10.2.1789, overleden aldaar 23.9.1856, dochter van Cornelis 

Aryensz. Struijk en Lydia Leendertse Bakker. 
80. Adrianus Doornheim 
81. Cornelia Messelaar 
M. Tieleman, Sommelsijk 

 
ANTWOORDENRUBRIEK 

 
ANTWOORD op VRAAG 98.116 - JONGELING (3e Jrg/nr.4) - VERVOLG 
 
IV.1.2 Grietje Arensdr. Jongeling  
 
Ik vond haar in het ORA Middelharnis (Mh-45) op 31.12.1805 vermeld dat ze getrouwd was met Pieter 
van der Wael. Een brief uit 1791, door de DGleeraar Abraham Tersier in verweer tegen de 
beschuldigingen van Aren (IV.1.2.) vermeld (waarschijnlijk) van haar: 
 "en de eigene suster van Jongeling, hier woonagtig, komt ontrend, schat ik, om de drie 

jaaren eens onder mijn gehoor". 
Uit een brief van 6.2.1793 blijkt dat diaken Ary Danckersz. van der See zijn schuit verkocht aan Pieter 
van der Wael 
IV.2.1. Erasmus Stevensz. Jongeling  
 
Erasmus werd 7.3.1743 door de Ouddorpse leeraar Claas Cornelisz. Jongejan gedoopt (ADO, 2, 
fol.164). Hij woonde in Goedereede. Erasmus was in 1745 in Goedereede getrouwd met Maartje 
Jansdr. Vijfpond. Zij was ca. 1732 gedoopt in Spijkenisse. Maartje was van 1772 - 1777 diakones in de 
Ouddorpse gemeente. In dit laatste jaar stierf ze.  
Erasmus hertrouwde met Jesina van der Velde. Deze was 26.7.1778 gedoopt door leeraar Hendrik 
Tijmens (ADO, 3, fol.341,598). 
Erasmus was nog een derde keer getrouwd en wel met Hillegonda Buurman. Zij hertrouwde later op 
10.12.1788 in Goedereede met de weduwnaar Cornelis Mosselman. 
Erasmus was van 1771 - 1788 diaken in de DGgemeente Ouddorp. Hij werd gekozen op 21.7.1771. 
Daarvan lees ik: 
 "Is aan de Eerwaarde Erasmus Jongeling, die in de plaats van de Ph[ilp] den Eersamen tot 
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den Diacondienst is verkooren 21 July, en sondag daaraan 28 July in den dienst met 
oplegginge der handen bevestigd, de boeken en papieren  bij de Kerk thans bevonden te 
samen met het kasgeld opengelegd  en vertoont tot zijn genoegen." ADO, 3, fol.299 

Erasmus ondertekende als diaken de jaarrekeningen 1772 - 1784. Hij hield ook - onder toezicht van de 
leeraar de boekhouding bij, en fungeerde vanaf 1771 als scriba. Verder had hij het beheer over de 
sleutel van de ijzeren kist, waarin de waardepapieren bewaard werden. Over zijn taken valt het 
volgende (geldt vanaf 1771) te melden: 

* Het dagelijks behulp aan leeraar en kerkelijke dienst, zoo  in 't vergezellen des leeraars in 
kerkelijke vergaderingen  en verrigtingen, als in Huisbesoekingen voor het H.Avondmaal; 
en in bijsondere tijden bijstand in de bedieninge der sacramenten en onderrigtingen der 
dingen, die den staat en omstandigheden deser landstreke betreffen. 

* Het agtneemen op de behoeftigen in het district der stad, waartoe ook de buitenleeden 
gereekend worden. 

* Het ontvangen van 't geld der Collecte. 
* Bijstand van de Eerwaarde Teunis Hollaar inde verpagtingen der landerijen. 
*  Boekhouding in dezen onder des leeraars opsigt en medewerking. 

ADO, 133, fol.303 
Erasmus was ook van 1752 - 1776 voorzanger/voorlezer. Hij kreeg hiervoor een tractement van fl. 24,= 
per jaar. 
Wat Erasmus' hoofdberoep is geweest is mij niet helemaal duidelijk. Mogelijk koopman. 
Een aantal van zijn bijbanen zijn echter wel bekend: 
- collecteur of "gaarder" van de stadsbelasting op wijn en bier. 
- inner van kadegeld 
- in deze functies werd hij 2.8.1754 aangesteld (hoewel ook al werkzaam in 1752) met een instructie 

(GAG, G.11, fol.230). 
- collecteur van de belasting op grond, op 19.1.1786 aangesteld met de instructie en een beloning ad 

6½ % (GAG, G.13, fol.41v) 
Op 14.7.1747 trachtte de stadsregering van Goedereede Erasmus te pressen om aan de burgerwacht 
deel te nemen. Een twee weken (1.8.1747) later zag men toch maar van dit voornemen af, en werd het 
oude "recht" om de wachtplicht af te mogen kopen weer toegestaan (GAG, G.11, fol. 163/64). 
Bemiddeling van de Zonse Societeit heeft hierbij zeker geholpen (ADO, 9). 
Met Philip den Eersamen trok Erasmus in 1766 door Noord-Holland op zoek naar een leeraar. 
Daarvan vond ik in een rekenboek het volgende geschreven: "betaalt aan schuijt en wagenvragten en 
verteeringe met Erasemys na en door Noort Holland om de rijen en soecken na een Domene, na aftreck 
van Jan den Eersamens onkosten ƒ 44-6.0." (ADO, 133, fol.151v). 
In 1782 kwam Erasmus opnieuw met de Goereese stadsregering in botsing over de inkwartiering van 
twee soldaten. De magistraat wilde hem zeker niet voortrekken op de overige bevolking, en was bang 
dat door Erasmus' weigering een oproer zou kunnen ontstaan. 
Bovendien werd hem verweten "en te meer daar er iemand van de Militie, zoo veel profiteerd als hij".  
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Later wordt nog het volgende over Erasmus geschreven: 
"wijl Jongeling onder het gemeen wordt geconsidereert als een vuile mennist, zo als zij 
spreeken, die capabel genoeg is geweest om een vrouwspersoon van de Gereformeerde 
Religie tot even zo een gelove als hij heeft over te halen en daar  mede in den Echten staet 
te treden". Alle citaten GAG, G.531. 

Erasmus overleed op 11.3.1788 in Goedereede. Wordt vervolgd. 
 
W.Stuve, Koninginnelaan 51, 3223 XN Hellevoetsluis 
 
ANTWOORD op VRAAG 99.140 - DE WIT - OUDE TONGE, 18e  EEUW (4e Jrg/nr.3) 
 
Ik heb jaren geleden een bescheiden onderzoek naar deze familie (kwartieren van mijn vrouw) gedaan. 
Alhoewel ik niet over gegevens beschik, die uitwijzen wie de ouders van Pieter Theunisz. de Wit zijn, wil 
ik gaarne op deze vraag reageren. Het betreft enige aanvullende gegevens (zie ook Kwartierstaat De 
Haan - De Koning in het Kwartierstatenboek XIII van Prometheus). 
 
Aanvullende gegevens: 
 
I.  DE WIT, Pieter Theinisz., begraven Oude Tonge 19.9.1786, trouwt VERSCHUURE, Aaltje 

Cornelisdr., begraven Oude Tonge 21.10.1749. 
 
II.  DE WIT, Cornelis, overleden (impost Oude Tonge 19.5.1806), trouwt JONGENEELEN, Elisabeth, 

overleden (impost Oude Tonge 4.2.1803), begraven aldaar 7.2.1803. 
 
IIIa.  DE WIT, Pieter (Petrus), zijn vrouw komt voor met de familienaam ROCKX.  
 
IIIb.  DE WIT, Johannes Cornelisz., overleden (impost Oude Tonge 8.2.1798), huwt Steenbergen 

29.4.1792 met DE JONGH, Cornelia Jacobusdr., geboren Kruisland, gedoopt (RK) te Wouw 
7.1.1766 als dochter van Jacobus de Jongh en Maria Anna Martelmans (Mertelmans), winkelierster 
te Oude Tonge, overleden aldaar 11.10.1842; zij huwt 2e Oude Tonge 12.11.1798 met Jacobus 
Vergouwe, uit het 2e huwelijk worden diverse kinderen te Oude Tonge geboren en (RK) gedoopt. 

 
Opmerking: 

Het echtpaar De Wit/De Jongh heeft nog een dochter Maria Anna de Wit, gedoopt (RK) Oude 
Tonge 3.3.1797, winkelierster, overleden Goes 30.11.1878, huwt Oude Tonge 8.9.1817 met 
Cornelis Benedictus Simons, zilversmid te Oude Tonge, later goudsmid, zilversmid, horlogemaker 
en winkelier te Goes. 

T.L.J. de Haan, Leyenburg 18, 2461 ME Pijnacker  
 

OPROEP VRAGEN te BEANTWOORDEN  
 
Het aantal vragen neemt nog gestadig toe, maar de antwoorden nemen drastisch af. Om het bestaan 
van deze rubrieken te kunnen voortzetten, vragen wij aan iedereen, wanneer U in staat bent iemand 
over een drempel te helpen, zonder de zelfwerkzaamheid uit te sluiten, hem/haar daarbij te helpen. Een 
aantal van onze donateurs zijn al op leeftijd en fysiek niet meer in staat de archieven te bezoeken. Het 
zal hen gelukkig maken, wanneer anderen hen aan materiaal helpen om thuis toch nog hun hobby te 
kunnen uitoefenen. 
Wij rekenen op uw medewerking. 
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