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In Memoriam       Jaap Rooij, overleden op 2 februari 2001 

 
In de tuin van het Feyne Kwartier in Dirksland zie ik hem 
nog zitten. Even rustend van de restauratiewerkzaamheden 
in het pand Achterdorp 7. Wat genoot hij ervan om hier 
bezig te zijn, hoewel hij evenals wij af en toe wel eens 
dachten dat er geen einde kwam aan de vele werkzaam-
heden. Met nieuwe moed ging hij er na een rustpauze weer 
tegen aan. Plamuren, schuren, schilderen, timmeren. 
Manusje van alles was hij, maar vooral de man van de 
hand- en span diensten van het Genealogisch Centrum.  
Dat was hij al vanaf het moment dat de werkgroep 
genealogie van de Motte werd opgericht en vervolgens zat 
hij natuurlijk in het stichtingsbestuur van het Genealogisch 
Centrum Goeree-Overflakkee. Niet dat hij nu zo eindeloos 
bezig was met voorouders op te sporen, dat had hij voor 
zichzelf al gedaan, nee honderden persoonskaarten heeft 
hij gerubriceerd. Het alfabetiseren werd een eindeloze 
bezigheid en toen we eenmaal een computer hadden zijn 
we er ook meteen mee gestopt. Jaaps bezigheden kwamen 
toen weer op een ander vlak te liggen, eigenlijk op het 
terrein waar hij van oudsher een meester in was: het 
inbinden. Kopieën van doopboeken, jaargangen van Gens 
Nostra, Ons Voorge-slacht, etc moesten nu meegenomen 
worden. Formaat en omslag moest hij altijd maar zelf 
uizoeken en naar believen aanpassen. Als het werk terug kwam, zag het er picobello  uit. Maar daar 
bleef het niet bij. Het centrum moest onderhouden en schoongemaakt worden. Dan kwam hij met z’n 
vrouw Lenie of met Lenie Maliepaard en samen zorgden ze dan voor de reinigingsbeurt. 
Daarom geniet hij op deze foto zo. Glunderend vanwege het feit dat onze stichting, dank zij de 
Rabobank, een stek kreeg waar vaste bezoekers op een riante manier ontvangen konden worden.  
Wij genoten van z’n verhalen: veel en smeuïg. Onverwacht voor ons kwam het moment dat hij ermee 
ging stoppen, omdat het toch allemaal wat veel werd. Er waren nog zoveel andere bezigheden voor 
hem.  We misten hem, het was alsof er een stukje van onszelf was vertrokken. We misten zijn 
enthousiasme, z’n verhalen. 
 
 
Nu is hij een herinnering geworden, levendig voor ieder die hem na stond. Een herinnering aan 
iemand die altijd bezig was, bezig op diverse terreinen van de samenleving en altijd klaar stond als er 
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een beroep op hem werd gedaan. 
In dankbaarheid gedenken we hem. 
 
Namens Het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, 
 
Cor Hameeteman   

 
VAN DE REDACTIE  

 
In deze nieuwsbrief een artikel van B. van Dooren getiteld “Het schandaal in Ooltgensplaat”. Het is 
een leuk stuk wat weer eens bewijst dat het vroeger ook wel eens fout kon gaan. Als redactie ben ik 
erg blij met deze artikelen, ze maken de nieuwsbrief nog mooier en gevarieerder dan dan die al is. Bij 
deze wil ik dan nogmaals een oproep doen, heeft u een leuk artikel liggen, stuur hem op, of maakt u 
er één. De nieuwsbrief is er voor iedereen, en het liefst ook door iedereen gemaakt. Verder zijn er 
weer een aantal interesante vragen en antwoorden binnengekomen. Voor de volgende nieuwsbrieven 
is er nog voldoende ruimte voor nieuwe vragen en antwoorden, dus in de pen zou ik zeggen. 
J.H.Grinwis, Goedereede 
 

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 komende weken als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
7 april   Mw. L. Maliepaard  21 april  Dhr. J. van Wezel 
5 mei  Dhr. H. van de Nieuwendijk 19 mei  Dhr. J.H. Kalle 
2 juni  Mw. A. Buscop   16 juni   Mw. E. Lassing 
 
 

Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen  5,- per dag ofwel  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 meestal elke derde (dus niet de eerste) maandag van de maand gehouden (behalve 
de zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van te voren even te bellen omdat er wel 
eens een werkavond uitvalt. 
 
 

INTERNET RUBRIEK 
 
De hoeveelheid gegevens die op het internet te bereiken is wordt steeds groter. Het wordt daardoor 
voor de genealoog een steeds belangrijker bron van informatie. Hoewel de gegevens niet altijd even 
betrouwbaar zijn, geven ze wel vaak een hint in de goede richting.  De genealoog kan zelf beslissen of 
hij de gevonden gegevens wil controleren of ze gewoon wil overnemen. Officiële instanties stellen hun 
gegevens ook steeds meer beschikbaar op het internet en er zijn met een simpele handeling zelfs 
kopieën van de officiële documenten aan te vragen. Delft is daar een mooi voorbeeld van. Omdat het 
vinden van deze internetsites soms een hele toer is en niet iedereen daar even bedreven in is, willen we 
aan dit onderwerp in de toekomst wat meer aandacht besteden. 
Het adres van de digitale stamboom van het gemeentearchief van delft is  http://www.archief.delft.nl  
In Delft is tot en met 1811: de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van de kerken in Delft en 
Pijnacker, en vanaf 1812: de registers van de Burgerlijke Stand (BS) van de gemeenten Delft en 
Pijnacker en van de voormalige gemeenten Hof van Delft, Groeneveld, Hoog en Woud Harnasch, ‘t 
Woudt, Vrijenban, Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland en Ruiven te vinden. Heel 
gemakkelijk kunt u via deze site kopieën van de originele documenten opvragen tegen een redelijk 
tarief.  
Deelgemeente Delftshaven heeft de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB) uit de periode 1609-1811 
op het internet gezet. Het adres is  http://www.stamboom.rotterdam.nl    via de optie  “zoeken“ komt u 
in het zoekscherm. In het zoekscherm kunt u aangeven wat en in welke periode u iemand zoekt. 
Voordeel van deze zoekmethode is dat u in één keer weet of er bepaalde personen in de DTB boeken 
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vermeld staan. 
Een andere leuke internetsite waar veel digitale verwijzingen (Links) naar gegevens staan is de 
“Digitale bronbewerking Nederland en België”. Per provincie staat hier een onderverdeling naar 
Internetsites, BBS(bulletinboard) en Floppy/CD-ROM bronnen. 
http://geneaknowh.net/digi/bronnen.html. 
Een van de grootste, zoniet de grootste, internetsites met genealogische verwijzingen is 
http://www.cyndislist.com Op deze site staan meer dan 88.700 verwijzingen (links).  80.500 links zijn 
in 140 verschillende categorieën ondergebracht terwijl de overige 8.600 als gewone links zijn 
opgenomen. Het is een prima uitgangspunt in genealogieland, absoluut een bezoek waard.  
 
Als laatste wil ik nog vermelden de internetsite van Theo Strik. Het is een Hollandse pagina, en biedt 
ook veel mogelijkheden. De internetsite is te vinden op 
http://members.tripod.com/~westland/index.htm 
 

 
DIGITALE GEGEVENS 

 
Fantastisch, in de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep om digitale gegevens beschikbaar te 
stellen en deze beginnen nu binnen te komen. De heer A. Oosterbroek heeft de gegevens van de 
familienaam Soldaat beschikbaar gesteld, met daarin de namen van niet minder dan 2578 personen. 
Dhr. Oosterbroek stelt wel dat hij in het verleden nogal wat overgenomen heeft uit publicaties van 
anderen zonder de bron nauwkeurig te noteren. Hoewel veel gegevens inmiddels opnieuw 
geverifieerd zijn, zijn de gegevens met een duidelijke verwijzing naar de bron het betrouwbaarst. 
Ondanks de twijfel die dhr A. Oosterbroek had om zijn gegevens beschikbaar te stellen zijn we er 
reuze blij mee. Hopelijk gaan velen dit voorbeeld volgen. 
 
 

ONTVANGT U DE NIEUWSBRIEF AL PER E-MAIL? 
 
De nieuwsbrief vormt het belangrijkste orgaan van onze vereniging. Vier maal per jaar ontvangt u hem 
thuis. De productie en verzending van de nieuwsbrief vergen veel: kosten van postzegels, enveloppen 
voor verzending en de tijd die vrijwilligers er mee kwijt zijn om hem rond te brengen. 
Om deze kosten terug te dringen en onze vrijwilligers wat te ontlasten bieden we donateurs de 
mogelijkheid om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Inmiddels 54 donateurs hebben te kennen 
gegeven de nieuwsbrief op deze manier te willen ontvangen. Wanneer u zich nog niet heeft 
opgegeven om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kan dat alsnog! U kunt uw e-mail adres 
doorgeven aan Marco Tieleman (gcgo@flakkee.net). Vermeldt u er ook bij of u de nieuwsbrief in Word 
of een ander formaat wilt ontvangen.  
 
 

ONDERZOEK IN DIRKSLAND 
 
De mogelijkheden om onderzoek te laten verrichten tegen betaling zijn uitgebreid. Waar in eerste 
instantie alleen opdrachten werden aangenomen die in ons archief "Het Feyne Kwartier" in Dirksland 
konden worden uitgevoerd, zijn nu ook opdrachten buiten ons archief mogelijk. Het gaat hierbij om de 
gemeentelijke archieven van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De prijzen zijn  
ƒl 25,= per halfuur en ƒl  50,= per uur. Daar kunnen nog de kosten voor kopieën bij komen en 
natuurlijk de portokosten. Als er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek, dit om de kosten 
niet te laten oplopen. Voor dit onderzoek kunt u contact opnemen met: 
Jan van Wezel, Raadhuisplein 1, 3251 AV Stellendam, telefoon: 0187-491663, e-mail adres:  
jvanwezel@rdnet.nl 
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SCHANDAAL IN OOLTGENSPLAAT. 

 door B. van Dooren 

 

In augustus 1666 stonden in Ooltgensplaat Willemke Daems Cardux, dienstmaagd bij Christiaan van 

Boom, en Cathalijne Wouters, dienstmaagd bij Gerrit Claesz. van Barendregt, met elkaar te praten 

toen Cornelis Matheeusz. van Dalem bij hen kwam staan. Hij zei hen dat zij elke nacht met hun 

mees-ters sliepen, maar dit niet durfden bekennen en dat hij dat eigenlijk laf vond, want hijzelf durfde 

er best voor uit te komen dat hij met zijn dienstmeid sliep. 

Acht maanden later liet Janneke Franse Veerman in Ooltgensplaat een dochter Cornelia dopen. In 

het doopboek staat vermeld dat de vader Cornelis van Dalem is, "volgens de eed van de moeder". Zij 

was dienstmaagd geweest bij Van Dalem en eind maart 1667 verklaarde Gerrit Claesz. van 

Barendregt dat hij hem tegenover de dienstmaagden had horen pochen over zijn nachtelijke escapa-

des (1). 

 

Cornelis Mattheeus van Dalem was stadhouder van de ruwaard van Putten over het kwartier van 

Overflakkee (2). Hij bleek van die positie misbruik te maken en kon z'n handen moeilijk thuis houden. 

Bij (een deel van) de bevolking van Ooltgensplaat, waar hij woonde, was hij niet geliefd. Eind oktober-

/begin november 1673 was het zo de spuigaten uitgelopen dat de magistraat van St. Adolphsland 

(Ooltgensplaat en Den Bommel) een aantal inwoners onder ede hoorde (3). 

Jannetje Cornelisse Hocke verklaarde dat zij bij Van Dalem en diens huisvrouw werkte als noodhulp 

en dat Van Dalem haar regelmatig verzocht om hoererij te bedrijven. Zij wist hem van het lijf te hou-

den door schreeuwen en roepen, maar begin 1672 had hij haar op zolder met geweld verkracht 

"beroovende mij alsoo geweldichlijck van het alderdierbaerste pant ende den kostelijcksten schat dien 

ick inde werrelt hadt (...)". 

Maria Conjet, huisvrouw van Hendrick Jans van Hulst, verklaarde dat Van Dalem in mei 1671 "met 

seer vuijle redenen ende gants onfatsoenlijke ende oneerlijcke aantasting" met haar hoererij wilde 

plegen, daarbij dreigend haar te beboeten of het land uit te zetten, omdat zij voor haar huwelijk van 

haar man, die ook nog haar neef was, zwanger was. Hij had op dit punt behoorlijk wat boter op zijn 

hoofd: in juni/juli 1667 gingen de geboden voor zijn voorgenomen huwelijk met Elisabeth Revius (4) 

en al op 25 december 1667 werd te Ooltgensplaat hun zoon Godefridus gedoopt. 

Grietien Coenen van Nuijts verklaarde in 1670-71 bij Cornelis van Dalem dienstmeid geweest te zijn. 

Hij had haar geregeld achtervolgd en zich voor haar ontbloot en gevraagd om hem te krabben omdat 

hij zo'n jeuk had. Hij had haar hiervoor ook geld geboden en gezegd dat hij het niet kon laten als zijn 

vrouw van huis was. 

Verder worden er enkele verklaringen afgegeven betreffende een vrouw uit Rotterdam, Anna ge-

naamd, die te paard met Van Dalem naar Oude Tonge was geweest. Op de terugweg dreigde hij haar 

te verkrachten, waarna zij zich had verstopt in het varkenskot van een arbeider op de Oudelandse 

Dijk. 

Lijsbeth Cornelisse van der Waal, gehuwd met Johannes Claesse Rou, vertelde hoe zij destijds ging 

wassen en schuren bij Van Dalem. Hij had geprobeerd haar te verkrachten in de stal, maar was ge-

stopt toen ze zei dat haar broers hem zouden vermoorden. Van Dalem had haar later onder valse 

voorwendsels in de herberg ontboden en haar daar zo verkracht dat zij veertien dagen kreupel liep. 

Haar broers durfde ze niets te vertellen, omdat die Van Dalem zeker zouden hebben vermoord, waar-

door de zaak alleen maar erger zou worden. 

In het rampjaar 1672 ging het gerucht dat de Engelsen op Flakkee geland waren. Er brak paniek uit 

en vele vrouwen met kleine en weerloze kinderen vluchtten naar Ooltgensplaat om daar scheep te 

gaan. Van Dalem had enkele mannen aangemoedigd de vluchtelingen te beroven. Ze hadden bijvoor-

beeld aan een dorser van Sr. Aert van der Beeck met geweld een kist ontnomen, aangemoedigd door 

Van Dalem, die riep: hak erop tot z'n armen erop blijven liggen. Voor de magistraat leggen de 

getuigen met schroom hierover een verklaring af "want de waarheijd moet gesproken". Blijkbaar was 

er nogal wat moed voor nodig om tegen een man met zoveel macht te getuigen. Mogelijk heeft de ge-

wijzigde politieke situatie na het rampjaar 1672 de magistraat van Ooltgensplaat de moed gegeven 

Van Dalem aan te pakken. Wat het resultaat is geweest, is niet verder onderzocht. 

Bij vele van de verklaringen staat in de marge: "copie PD aan Catrijne Jans 28-8-1682" (5). In 1682 

verklaarde de vroedvrouw Anneke Machiels en andere vrouwen dat Catharina Jans, geboren te 

Drimmel omtrent Tiel, was verlost van 2 dochters en dat de vader Cornelis Matheeus van Dalem was, 

bij wie Catharina dienstmaagd was (6). In die tien jaar was er blijkbaar weinig veranderd aan de 
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schoftenstreken van de stadhouder. 

 

Wie kwartierstaatonderzoek doet, kent ongetwijfeld het begrip kwartierverlies: je komt eenzelfde voor-

ouder op meerdere plaatsen in je kwartierstaat tegen. Komen al je voorouders uit een kleine gemeen-

schap, dat komt dit verschijnsel veel voor. Zelf ben ik het vaak genoeg tegengekomen in mijn 

kwartier-staat, maar een gemeenschappelijke voorouder van mijn vader en moeder heb ik nog niet 

gevonden. Ik ben wel enkele malen op een ander fenomeen gestuit: een persoon die zowel met 

voorouders van vaderskant als van moederskant te maken had. Een van die personen is de 

bovenbeschreven Cornelis van Dalem. Twee van de vrouwen die hij met kinderen opzadelde, zijn 

voorouders van mijn moeder. Maar hij bleek tevens verzwagerd aan voorouders van mijn vader. 

Cornelis' vrouw Elisabeth Revius was namelijk de dochter van Godefridus Revius, die op zijn beurt 

zwager was van Herman Vingerhoet te Dordrecht (7). Diens broer Dirck Vingerhoet is een voorouder 

van mijn vader (8). Op die relatie zal hier niet verder worden ingegaan. Hieronder volgt een afdalende 

en opklimmende reeks voorouders die het verband legt tussen Jannetje Franse Veerman en Catrijne 

Jans van Drummel. 

 

I. Jannetje Franse Veerman, dienstmaagd van Cornelis Mattheeus van Dalem, stadhouder te 

Ooltgensplaat, bij wie ze een kind had, aang. overl. Ooltgensplaat 29-7-1719, dr. van Frans 

Arens Veerman en Geertie Jans, tr.(2) Ooltgensplaat 19-9-1677 Cornelis Cornelisse van 

Mierop, ged. Ouddorp 14-7-1652, arbeider te Ooltgenspl. (1686), aang. overl. 

Ooltgensplaat 29-12-1727, zn. van Cornelis Willemsen en Jannetje Jans. 

 

    uit dit huwelijk: 

 

II. Cornelis Cornelisse van Mierop, ged. Ooltgensplaat 3-10-1683, biersteker (1719), schepen 

St.Adolphsland 1721-23, gezworen turftonder, korenmeter, weger van ajuin, appelen, peren 

en aardappelen 1736-58, dorpskarreman 1740-58, aang. overl. Ooltgensplaat 16-10-1758, 

tr.(1) Ooltgensplaat 19-5-1709 Anna Daniels van der Heijden, otr.(2) Middelharnis 

21-5-1723 Maria Jans Weijman, gezworen turftonster, korenmeetster en weegster (als bij 

haar man) 1736-58, aang. overl. Ooltgensplaat 9-6-1760, dr. van Jan Jans Weijman en 

Catharina Aalbrechts van Heume. 

 

    uit het 2e huwelijk: 

 

III. Jan Mierop, ged. Ooltgensplaat 15-1-1741, aang. overl. Ooltgensplaat 28-2-1787, otr. 

Ooltgensplaat 23-2-1770 Maria  Boogaard, ged. 's-Grevelduin Capelle 30-4-1747, 

arbeidster, overl. Ooltgensplaat 12-1-1812, dr. van Cornelis Boogaarts en Maria van der 

Saken. 

 

    uit dit huwelijk: 

 

IV. Maria Mierop, ged. Ooltgensplaat 20-9-1772, overl. Ooltgensplaat 13-8-1812, tr. 

Ooltgensplaat 23-5-1796 Dirk van Oostende, ged. Ooltgensplaat 24-6-1770, arbeider, overl. 

Ooltgensplaat 9-2-1830, zn. van Jacob van 't Oostende (9) en Aartje Vel (10). 

 

    uit dit huwelijk: 

 

V. Jacob van Oostende, geb. Ooltgensplaat 27-3-1804, arbeider, overl. Charlois 1-2-1870, tr. 

Ooltgensplaat 22-12-1827  Maria Wielaard, geb. Ooltgensplaat 8-5-1803, arbeidster,  overl. 

Ooltgensplaat 1-7-1857, dr. van Klaas Wielaard en Francijntje Ketting (11). 

 

    uit dit huwelijk: 

 

VI. Marinus van Oostende, geb. Ooltgensplaat 26-9-1834,  schoenmaker, evangelist, overl. 

Tholen 13-6-1899, 

 

    tr. Ooltgensplaat 26-5-1860: 
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VII. Lena van den Muizenberg (12), geb. Ooltgensplaat 21-4-1838,  overl. Giessen-Nieuwkerk 

18-2-1929. 

 

    dochter van: 

 

VIII. Anthony van den Muizenberg, geb. Nieuw-Helvoet 14-3-1812, arbeider, overl. 

Ooltgensplaat 6-4-1858, zn. van Anthony van den Muizenberg en Lena Man-in-'t-Veld, tr. 

Ooltgensplaat 15-4-1837 Pieternella van Nieuwaal, geb. Ooltgensplaat 30-1-1807, 

arbeidster, overl. Ooltgensplaat 29-1-1848.  

 

    dochter van: 

 

 V. Pieter van Nieuwaal, geb. Ooltgensplaat 10-2-1772, arbeider, overl. Ooltgensplaat 

29-11-1812, zn. van Gijsbert van Nieuwaal en Krijntje Leest, tr. Ooltgensplaat 1-5-1798 

Macheltje Kievit, ged. Ooltgensplaat 30-1-1774, arbeidster,  overl. Ooltgensplaat 

26-12-1832, 

 

    dochter van: 

 

 IV   Pieter Kievit, geb. Ooltgensplaat 2-3-1745, arbeider, overl. Ooltgensplaat 22-12-1812, zn. 

van Aren Leenderts Kievit (13) en Maria Pieters Stapel, tr. Ooltgensplaat 8-4-1770 

Pieternelle van Woensel, ged. Ooltgensplaat 8-3-1744, aang. overl. Ooltgensplaat 

10-5-1805, 

 

    dochter van: 

 

 III  Magteld Roobol, ged. Klaaswaal 11-2-1714, aang. overl. Ooltgensplaat 8-1-1780, dr. van 

Jacob Dircks Roobol en Jaapje Pleune Meeldijk, tr. Ooltgensplaat 6-7-1738 Hendrik 

Pieters van Woensel, ged. Ooltgensplaat 14-11-1715, aang. overl. Ooltgensplaat 

5-4-1786, 

 

    zoon van: 

 

 II  Pieternelle Jacobs van der Veer, ged. Ooltgensplaat 28-10-1691, aang. overl. 

Ooltgensplaat 23-5-1744, dr. van Jacob Meeuwisse van der Veer en Cornelia Simons 

Erckenbout, tr. Ooltgensplaat 11-1-1714 Pieter Hendriks van Woensel, ged. Ooltgensplaat 

28-10-1691, aang. overl. Ooltgensplaat 6-2-1748, 

 

    zoon van: 

 

 I    Hendrik Pieters van Woensel, aang. overl. Ooltgensplaat, 9-8-1720, otr. Ooltgensplaat 

5-7-1687 Catrijne Jans van Dreumel, dienstmaagd van Cornelis Mattheeus van Dalem, 

stadhouder te Ooltgensplaat, bij wie ze 2 dochters had, aang. overl. Ooltgensplaat 

16-4-1729. 

 

noten: 

1. Algemeen rijksarchief (ARA), oud recht. arch. (ora) Ooltgensplaat 95, 28-3-1667. 

2. ARA, ora Ooltgensplaat 103, 10-7-1685. 

3. ARA, ora Ooltgensplaat 245N. 

4. Gemeentearchief Oostflakkee, inv.no. 60, 26-6-1667/3-7-1667/10-7-1667. 

5. PD staat voor pro Deo. 

6. ARA, ora Ooltgensplaat 95, 4-5-1682. 

7. Gemeentearchief Dordrecht, ONA 159, fol. 185 (21-9-1674). 

8. zie daarvoor "De Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop" in Gens Nostra april/mei 1992, pag. 

196-214). 

9. zie voor het geslacht van ('t) Oostende: "De oudste generaties van het Flakkeese geslacht Van 

Oostende" in Ons Voorgeslacht december 1988, pag. 537-546. 

10. zie voor het geslacht Vel: "Stamreeks Vel (Van der Velde) te Ooltgensplaat" in Ons Voorgeslacht 
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maart 1996, pag. 97-103. 

11. zie voor kwartieren van Francijntje Ketting: "Kwartierstaat van Frans Ketting" in Ons Voorgeslacht 

oktober  1994, pag. 353-360; "De familie (De) Beaupuy in de Nederlanden" in Ons Voorgeslacht 

december 1994, pag. 429-435; "De Waard" in Ons Voorgeslacht oktober 1992, pag. 475-481 en "De 

voorouders van Marigje Pieters uit Sliedrecht (Dankzij toevalsvondsten terug naar 1492)" in Ons 

Voorgeslacht, oktober 1997, pag. 609-618. 

12. zie voor haar voorouders: "Van den Muizenberg" in Gens Nostra april/mei 1994, pag. 196-222. 

13. zie voor Aren Kievits voorouders "De kwartierstaat van Aren Leenderts Kievit" in Gens Nostra 

september 1999 ("Goeree-Overflakkeenummer"), pag. 502-510 en "De nakomelingen van Dirck 

Arens, landbouwer te Den Bommel" in Ons Voorgeslacht juli/augustus 1989, pag. 225-252. 
 

 
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 00.021 – VAN WEZEL 
 
Cornelis van Wezel, geboren in Middelharnis 11-11-1838, huwde op 19 juli 1860 te Middelharnis met 
Annetje van der Slik, geboren 11 september 1839. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, 
waarvan alleen in leven bleef Cornelis, geboren 11-11-1861.  
Annetje van der Slik overleed op 6 september 1863. 
 
Cornelis huwde voor de tweede maal op 9 maart 1866 met Maatje Troost, geboren 24 januari 1836 
als dochter van Arie Troost en Cornelia van Driel. Zij was weduwe van Cornelis van Dongen. 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, waarvan er drie in leven bleven, een dochter Cornelia, 
geboren 21-8-1865, die bij het huwelijk van Cornelis en Maatje werd gewettigd, Leendert, geboren 
22-1-1867 en Arie, geboren 25-1-1868. 
 
Vader Cornelis overleed 13 mei 1872 te Middelharnis. 
Maatje vertrok volgens de aantekening in het bevolkingsregister van Middelharnis op 23 augustus 
1872 naar Noord Amerika met haar drie kinderen. 
Zoon Cornelis (10 jaar oud), ging niet mee met zijn stiefmoeder en halfzusje en -broertjes, maar bleef 
bij zijn grootouders van moederszijde in Middelharnis.   
Al jaren ben ik op zoek naar eventuele nakomelingen van de halfbroers en -zusje van mijn grootvader 
in Amerika. Ik heb al contacten gehad met verschillende personen en instanties, o.a. The First 
Christian Reformed Church in Paterson, Western Michigan Genealogical Society in Grand Rapids en 
het Calvin College and Seminary, maar geen resultaat. 
  
Wel heb ik inmiddels gevonden dat de vader van Maatje Troost en zijn 2de echtgenote, Arie Troost 
en Jannetje Luime, op 1 september 1854 emigreerden naar Amerika vanuit Goedereede. Ik denk 
daarom dat Maatje, toen zij voor de 2de maal weduwe werd, naar haar vader in Amerika is gegaan.  
  
Wie kan mij helpen deze familie in Amerika te vinden. 
  
J. van Wezel, Raadhuisplein 1, 3251 AV Stellendam. telefoon 0187-491663, email 
jvanwezel@rdnet.nl 

mailto:jvanwezel@rdnet.nl
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VRAAG 00.022 – VAN PUTTEN 
 
1. Jan Roelofs, jm van Middelharnis, tr Oude Tonge 14.11.1627 Lijsbeth Arents, jd van Nieuwe 

Tonge (get. Pieter Maartens en Digne Bestmans). 
2.  Ooltgensplaat. Roelof Jans van Putten, landbouwer in het oude land van Ooltgensplaat 

(1681), tr Oude Tonge 16.4.1660 Cornelia Jans, jd van Oude Tonge. Hieruit uitvoerig 
nageslacht te Ooltgensplaat. 

3.  Ooltgensplaat. Marcelis Thijs van Putten, genoemd in kohier 200
e 
penning Ooltgensplaat 

1674. Zie voorts B.van Dooren, De nakomelingen van Dirck Arens ,OV 1989. 
4.  Ooltgensplaat. Cornelis Maertens van Putten en Helena Bastiaens laten kinderen dopen 

1666-1672. 
5.  Den Bommel. Jan Jans van Putten tr ca 1650 Cornelia Mattheusdr. Hieruit vier kinderen te 

Den Bommel: Jan Jans, Mattheus, Leendert en Digne (ged. 20.7.1664). 
6.  Dirksland Boudewijn Arents van Putten otr Dirksland 13.12.1705 Jannetje Cornelis vander 

Voet. Hieruit kinderen. 
7.  Dirksland Cornelis Jans van Putten, jm van Dirksland tr Oude Tonge 13.2.1709 Anna Arens 

Wittekoek. Cornelis Jans van Putten doet in 1715 te Dirksland aangifte van het overlijden van 
zijn moeder Neeltje Ruijlofs van Putten. 

8  Dirksland . Jan Corsse (Corstiaens) van Putten tr Dirksland 1.5.1695 Annetje Arends 
Bot.Hieruit nageslacht te Dirksland. 

9.  Dirksland Aren Eeuwouts van Putten, jm van Dirksland, tr 1 Dirksland 12.3.1721, tr 2 otr. 
Goeree 29.10.1722, tr 3 Dirksland 6.6.1734. Hieruit kinderen. 

 
Vraag: Is er een verband tussen bovengenoemden en zijn er verdere gegevens omtrent hun 
voorgeslacht bekend. 
R. Ch. Verschuur, Den Haag 
 
VRAAG 00.023 – SORGE / BEWESIER  
 
Een poosje geleden is vraag 00.004 Sorge/Bewesier door mij gesteld en mede door hulp van GCGO 
ben ik verder gekomen. De huidige stand van is: 
  
40.  Cornelis Adriaan Sorge, ged. Dreischor 23-10-1723 (Index Dopen Dreisch. 1644-1810),  

waarsch. overl. Dirksland 03-10-1797, tr. Dirksland 17-06-1753  (Di.9/p.164)  
41.  Cornelia Willems Bewesier (Beeuwesier), ged. Dirksland 21-12-1732  (Di.4/p.348) 

en verder wat betreft de voorouders van 41. 
82.  Willem Witte Bewesier (Beeuwesier) [Witte Leeuwerik], ged. Dirksland 16-12-1700, tr. 

Dirksland 29-04-1731  
83.  Sijtje Teunis Metselaar, ged. Dirksland 18-01-1699  
164.  Witte Willemsz. Beosien (Beosier), otr./tr. Dirksland 27-02/23-03-1692 als j.m. van 

Ooltgensplaat, woonachtig te Dirksland  
165.  Cornelia Cornelisse Lauwe(rens), j.d. van Goederede, woonachtig te Sommelsdijk  
166.  Teunis Janse Metselaar 
167.  Lena Cornelis Gestel 
 
Gaarne aanvullingen op dit gedeelte van mijn kwartierstaat 
J. Snijder, Nieuw Roden 
 
 
 
VRAAG 00.023 – DEKKER - BREUR- VERSEPUT- VAN DRUNEN 
 
Ik ben op zoek naar de familie gegevens van de familie Dekker en Breur uit Nieuwe Tonge.tevens zit 
hier aan verbonden de familie Verseput en van Drunen. 
H.I. de Jonge, Eindhoven 
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VRAAG 00.024 – GRINWIS – PLAAT 
 
Mijn vraag heeft niet direct een band met Flakkee, alhoewel de naam Grinwis van oorsprong van 
Ouddorp afkomstig is, maar is genealogisch gezien interessant. De gegevens die ik heb zijn als volgt: 
I.1 Johan Gottlieb PLAHT, geb. Dantzig 1707, Boekverkoper, overl. s'Gravenhage 1803, tr. ald. 

..-05-1748 Janneton Francoise MICKE, geb. s'Gravenhage 17-02-1712, ged. ald. 
21-02-1712, dr. van Jean Adolf MICKE en Judith GARDON. 

Uit dit huwelijk:  
 
II.1 Christiaan PLAHT (PLAAT), Directeur van Lands Drukkerijen te Den Haag, tr. Maria 

REIJTENBACHT. 
Uit dit huwelijk: 

 
III.1 Christiaan Adolf  PLAAT, geb. circa 1785, Griffier, overl. Lebak 30-12-1833, tr. Uithuizen 

22-11-1811 Thecla WARREN, dr. van George WARREN, Logementhouder te Groningen, 
en Elisabeth WALESMAN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Christiaan George PLAAT, geb. Uithuizen 12-06-1813 (zie IV.1). 
2. Elisabeth Maria PLAAT, geb. Uithuizen 20-12-1815. 
3. Pieter Thomas Leonard Grinwis PLAAT, geb. Uithuizen 26-09-1817 (zie IV.4). 

 
IV.1 Christiaan George PLAAT, geb. Uithuizen 12-06-1813, medicinae doctor, tr. Groningen, 

Groningen 02-05-1837 Lamberdina Cornelia van BAKKENES, geb. Amsterdam 18-06-1814, 
dr. van Hendrik van BAKKENES, Stads apotheker te Batavia, en Anna Elisabeth van 
LOENEN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Thomas Leonard GRINWIS PLAAT, Hoofdingenieur 1e klas B.O.W.,, overl. 

Berlijn, Duitsland 09-09-1910, otr. (1) 27-08-1896, tr. 03-09-1896. Bij volmacht 
Poerworedjo/Arnhem Catharina SIEUWERTS, geb. Alkmaar 18-01-1871, overl. 
s'Gravenhage 31-10-1954, gecr. ald. 04-11-1954, dr. van Salomon Fredrik 
SIEUWERTS en Ida Hetta TJALINGIE. Tr. (2) Cornelis Pieter VICTOR, overl. voor 
1954. 

2. Elsiena Hendrika Reinhardina PLAAT, geb. Beerta, tr. Montfoort 25-07-1873 
Leonhard SCHORER, geb. Koudekerke ? Zn. van Johan Cornelis SCHORER van 
SOUBURGEN en Maria Vincentia de JONGE. 

3. Petronella Thomasina Leonarda Grinwis PLAAT, geb. Beerta, tr. Montfoort 
20-04-1871 Johannes SIMONSZ, zn. van Johannes SIMONSZ en Anna Rosina 
Frederika Christina Antoinet NELLIRES. 

 
IV.4 Pieter Thomas Leonard Grinwis PLAAT, geb. Uithuizen 26-09-1817, Majoor, overl. 

Hummelo 17-06-1866, tr. Medemblik 31-05-1849 Maria Johanna BOSSE, geb. Middelburg, 
overl. s'Gravenhage 30-04-1891, dr. van Karel BOSSE en Maria Cornelia STAKMAN. 
Eerder tr. Dirk Gerardus NIESSEN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Nog onbekend  GRINWIS PLAAT, geb. Arnhem 11-09-1854. 
2. Carolina Christina Maria Thecla GRINWIS PLAAT, geb. Arnhem 31-01-1857  

 
De vraag is waar komt de naam Grinwis vandaan? In generatie III.1 noemt Christiaan Adolf Plaat zijn 
jongste zoon Pieter Thomas Leonard Grinwis PLAAT. In de voornaam is Grinwis toegevoegd, terwijl 
geen van de ouders (zoals dat in Spanje wel voorkomt) of grootouders Grinwis is. De kinderen van 
zijn broer, Christiaan George PLAAT, zijn wellicht nog boeiender namelijk Pieter Thomas Leonard 
GRINWIS PLAAT krijgt de toevoeging van Grinwis waarschijnlijk door een verschrijving in één keer 
toegevoegd in de achternaam, terwijl het laatste kind de toevoeging wederom in de voornaam heeft.  
 
J.H.Grinwis, Goedereede 
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VRAAG 00.025 - MAKKETROS 
 
I. Lagle (Lachlain) Maghentosch (Mackentos, Makentofts, Makkentotf),j.m. uit Schotland, soldaat 
onder capt. Ranstoun, (lidmaat te Veen 4 april 1714), tr. 1

e
 's-Hertogenbosch 30 maart 1698 Adriana 

Boudewijns, weduwe van Jan Gerritsz, wonende te 's-Hertogenbosch; tr. 2
e
 's-Hertogenbosch 29 okt. 

1713 Jenneke Ottensdr. van Rijswijck, ged. Veen 20 jan. 1692, dochter van Otto Claessen van 
Rijswijck en Mariken Teunisdr. Coolhaas). Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en 

de Bomme-lerwaard: 1981, 157; 1982, 81;1987 208; 1988, 257 ev. 

Uit het tweede huwelijk:       
1. Willem Makkintosch, volgt lla 
2. Ot Makkintosch, ged. Veen 25 okt. 1716, lidmaat te Veen (1744), huurt een stoel of zitplaats 

in de kerk te Veen (1767-1774), tr. Veen 9 april 1752 Aaltje Sijmense van Veen. 
3. Maria Makkintosch, ged. Veen 22 okt. 1719 
4. Johannes Makkintosch, ged. Veen 31 aug. 1721 
5. Gijsbert Makkintosch, ged. Veen 22 juli 1725, volgt llb 

Veen R.A. 600 (nieuw nummer), 9.8.1741. 
Comp. voor schout en geregten van Veen, Lammert en Leendert Otten van Rijswijk ter eenre en Willem 
Makkentosch, won in de Fijnaart, mitsgaders Teunis en Claes Otten van Rijswijck als voogden van Otto en 
Gijsbert Makkentoisch, tesamen kinderen van wijien Jenneken Otten van Rijswijk in echte verweckt bij Lagle 
Makkentosch ter andere zijde. 
Te kennen gevende dat den boedel en goederen van wijien Otto Claesse van Rijswijk en Maria Coolhaas, egte 
luijden,grootouders van de laatste comp. na haer overlijden was gebleven onder het opzigt ende directie van 
Maria van de Poll, tweede huisvrouw en naderhand weduwe van de gen. Otto Claese van Rijswijk, en na haer 
overlijden onder de eerste comp. zonder dat aende tweede comp. ofte haer moeder ooijt veni bewijs off uijtcoop 
was gedaen. 
Uit het vervolg van deze akte blijkt dat de schulden hoger waren dan de opbrengt. 
Ondanks dit, nemen Lammert en Leendert de erfenis + schulden en keren de tweede comparanten ieder f. 20,- 
uit. 

 
lla. Willem Makkintosch (Machetros, Makkatrots), geb. Veen (in 't Land van Heusden), overl. aange-

geven (imp. bet.) Fijnaart 9 juni 1764, tr. Fijnaart 8 jan. 1741 Jacoba Nelemans, geb. Breda 
(wonende onder de Heijningen), overl. aangegeven (imp. bet.) Fijnaart 11 juli 1761. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jenneke Makketros, ged. Fijnaart 3 sept. 1741, overl. aangegeven (imp. bet.) Fijnaart 13 

sept. 1744. 
2.    Johanna Makketros, ged. Fijnaart 21 okt. 1742, doopget. Maria van Houten, 
3.    Maria Makketros, ged. Fijnaart 26 april 1744, 
4.    Jenneke Makketros, ged. Fijnaart 17 okt. 1745, doopget. Otto Makkentros, begr. Fijnaart 29 

aug. 1787. 
5.    Leendert Makketros, ged. Fijnaart 24 sept. 1747, 
6.    Maike Makketros, ged. Fijnaart 31 aug. 1749, doopget. Otto Makkentros, overl./begr. Fijnaart 

27/29 juni 1762. 
7.    Johanna Makketros, ged. Fijnaart 19 dec. 1751, 
8.     Willem Makketros, ged. Fijnaart 2 maart 1755, doopget. Otto en Gijsbert Makkentros, volgt III. 
 
Kinderen van Willem Macketros, overlijden aangegeven (imp. bet.) Fijnaart: 26 dec. 1749 en l9 jan. 
1750. 
 
llb. Gijsbert Maggetros (Makketros), ged. Veen 22 juli 1725, overl. aangegeven (imp. bet.) ’s-Graven-
hage 4 jan. 1794 (begr. in de Grote Kerk, overl. aan een borstkwaal), ondertr. 's-Gravenhage 24 okt. 
1751 Catharina (Caatie) Steevens, ged.'s-Gravenhage Kloosterkerk 24 jan. 1727, overl. aangegeven 
's-Gravenhage (imp. bet.) 16 mei 1766 (overl. aan een longziekte), dochter van Thomas en Caatie 
Meurling; tr. 2

e
 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 19 febr. 1769 Clasina Roebag, ged.'s-Gravenhage Grote 

Kerk 11 okt. 1724, overl. aangegeven 's-Gravenhage (imp. bet.) 24 dec. 1781 (overl. aan een 
borstkwaal, begr. in de Nieuwe Kerk), dochter van Lambertus en Lijsbet van Gogh; tr. 3

e
 

Scheveningse Kerk 18 dec. 1785 Anna Klara van der Hel, ged. 's-Gravenhage Grote Kerk 5 febr. 
1744, overl. ’s-Gra-venhage 22 april 1814, dochter van Bartholomeus en Helena Jacoba Bode. 

De bruidegorn bewijst zijn drie kinderen (bij tweede huwelijk) te samen F. 25,— 

 
Uit het eerste huwelijk: 
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1. Catharina Makketros, ged. 's-Gravenhage Nieuwe kerk 10 dec. 1752, overt, (impost bet.) 's-
Gravenhage 12 febr. 1753. 

2. Leendert Makketros, ged. 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 26 mei 1754, tr. 's-Gravenhage 
Hoogduitsche Kerk 14 juni 1778 Johanna Oudstijn, ged. Delft Nieuwe Kerk 30 maart 1758, 
dochter van Johannes en Geertruij van Deventer. 
Uit dit huwelijk: 
a.      Johanna Magdalena Makketros, ged. 's-Gravenhage Grote Kerk 22 april 1788, 

doopget. Antoni van der Burg en Johanna Christina Verminnin. 
3.    Thomas Makketros, ged. 's-Gravenhage Grote Kerk 8 sept. 1756, overl. (impost bet.) ’s-Gra-

venhage 16 sept. 1756 (overl. aan stuipen). 
4.  Jannetje Makketros, ged. 's-Gravenhage Grote Kerk 7 dec. 1757, over. (impost bet.) 's-Gra-

venhage 19 mei 1791 (over. aan 't water, begr. in de Nieuwe Kerk), tr. 's-Gravenhage 
Hoogduitsche Kerk 13 mei 1781 Jan van Echten, ged. 's-Gravenhage 
Waalsche Kerk 6 mei 1751, oppasser Bataafsch Militair Hospitaal, overl. Feijenoord 25 dec. 
1799, zoon van Jean Michel en Marie Cahais. 

5.     Catharina Makketros, ged. 's-Gravenhage Kloosterkerk 30 jan. 1761, stoelenzetster in de 
Nieuwe Kerk, over. 's-Gravenhage 15 sept. 1821, tr. 's-Gravenhage Hoogduitsche kerk 26 
april 1789 Cornelis Gerardus Le Maitre, ged. 's-Gravenhage Grote Kerk 16 dec 1753, overl. 
aangegeven 's-Gravenhage (imp. bet.) 26 febr. 1800 (overi. aan een beroerte, begr. in de 
Grote Kerk), zoon van Hermanns en Barta Jacoba Maasman. 

 
III. Willem Makketros, [ged. Fijnaart 2 maart 1755,], overl. aangegeven Melissant 27juli 1798, tr. 
Dirksland 4 mei 1788 Pietemella Rijke, ged. Middelharnis 12 okt. 1760, overl. Dirksland, dochter van 
Jacob Jans en Elisabeth Dirks Spaan. 

(volgens huwelijkse bijiage 1825, dochter van Jan Anthonij (overl. Middelharnis 25 sept. 1775) en Jannetje Bubbeld) 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Leendert Makketros, ged. Dirksland 11 mei 1788, 
2.    Jannetje Makketros, ged. Dirksland 23 jan. 1791, get. Willemijna Meulenaar, arbeidster, 

overl. Dirksland 24juni 1828. 
haar kinderen: 
a.    Willem Makketros, geb. Dirksland 25 april 1818, overl. ald. 22 juli 1818. 
b.   Cornelia Makketros, geb. Dirksland 10 jan. 1820, 

3.  Leendert Makketros, geb./ged. Dirksland 16/24 nov. 1793, volgt  IV 
4.    Jan Makketros, geb./ged. Dirksland 5/14 aug. 1796, get. Lizabeth Pinxter, overl. Dirksland 20 

maart 1819. 
 
IV. Leendert Makketros, geb./ged. Dirksland 16/24 nov. 1793, arbeider, overl. Nieuwe Tonge 8 nov. 
1846, tr. Onwaard 12 aug. 1825 Pietemella de Klerk, ged.Goedereede 14 jan. 1806, overl. Dirksland 8 
sept. 1855, dochter van Leendert en Zoetje Cirien. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Makketros, geb. Dirksland 16 okt. 1825, overl. ald. 2 aug. 1829. 
2.    Arendje Makketros, geb. Dirksland 22 sept. 1839, veldarbeidster, tr. Dirksland 2 nov. 1871 

Adrianus van 't Hof, geb. Dirksland 28 mei 1834, arbeider, zoon van Aart en Adriana Lodder, 
weduvvnaar van Jaapje Molenaar. 

3. Pietemella Makketros, geb. Dirksland 29 april 1841, overl. ald. 10 nov. 1842. 
4. Soetje Makketros, geb. Dirksland 1 nov. 1842, 
5.    Willem Makketros, geb. Stellendam 25 mei 1846, volgt V 

(bev. voor 1850 N. 474) 
(bev. reg. 1850-1860; fol. 506.) 
(bev. reg. 1860-1870; fol. 256; 397) 
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V. Willem Makketros, geb. Stellendam 25 mei 1846, arbeider, tr. Herkingen 25 juni 1874 Maatje 
Admiraal, geb. Herkingen 22 okt. 1852, overl. Dirksland 27 jan. 1896, dochter van Pieter en 
Adriaantje Noteboom. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pietemella Makketros, geb. Dirksland 5 jan. 1875, overl. ald. 30 jan. 1886. 
2. Adriaantje Makketros, geb. Dirksland 16 maart 1879, 
3. Arentje Makketros, geb. Dirksland 12 aug. 1882, dienstbode, 
4. Leendert Willem Makketros, geb. Dirksland 28 maart 1885, overl. ald. 4 april 1885. 
5. Pieter Makketros, geb. Dirksland 28 maart 1885, overl. ald. 13 april 1885. 
6. Pietemella Makketros, geb. Dirksland 9 dec. 1886, 
7. Elizabeth Makketros, geb. Dirksland 14 april 1889, 
8. Zoetje Makketros, geb. Dirksland 18 april 1893, 

(bev. reg. 1860-1880: fol. 477) 
(bev. reg. 1880-1900: fol. 311) 

 
Wie heeft eventueel aanvullingen. 
M. Spaans Azn., ’s  Gravenhage 

 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 
 
ANTWOORD op VRAAG 00.0003 – KARRE-STRUIK 
Zie ook antwoordt in 5

e
 jrg/nr. 4 

 
Het boek "Van je familie moet je het maar hebben" bevat nogal wat onnauwkeurigheden. Ik heb 
daarover uitvoerig contact gehad met Martin Struik en acht mij vrij mijn commentaar ook aan u door te 
geven.  
- Neeltje Melissant heette niet Adriana maar Adrianus(dr), dochter van Adrianus Melissant en Grietje 
Gebuis. 
- huwelijk Cornelis Struijck x Neeltje Melissant: otr/tr Oude Tonge 29-1/21-2-1745. 
- (nauwkeurige) geboortedata zijn vrijwel zonder uitzondering doopdata, waarbij Delwijnen (bijna) 
altijd moet worden vervangen door Kerkwijk. 
- (nauwkeurige) overlijdensdata zijn meestal data van aangifte impost 
- diverse door Struik vermelde gegevens heb ik niet kunnen verifiëren, ook al omdat hij de bron vaak 
niet meer kon achterhalen. 
- van het bestaan van de oudste Jan Ariensz Struijck(xken) en Arien Struijck is tot dusverre geen 
enkel bewijs gevonden. 
A. Oosterbroek, Arnhem 
 
 
ANTWOORD op VRAAG 00.15  
- Tomas Molenaar is gedoopt te Dirksland op 17-04-1785, ik heb nog 5 daaraan voorafgaande 
generaties gevonden 
- Hendrik Noorman was gehuwd met Fietje van der Sluis. Ook van de Noormannen heb ik diverse 
voorgaande generaties gevonden. 
A. Oosterbroek, Arnhem  
 
COLOPHON 
Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
Voorzitter:C.J. Hameeteman, Middelharnis 
Secretaris: E. Lassing-van Gameren, Oude Tonge 
Penningmeester: J. van Wezel, StellendamLeden:J.H. Kalle, Herkingen, C. Westdorp, Dirskland 
I. Bax, Oude Tonge, W.G. Visser, Sommelsdijk 
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redactie: secretariaat: 
J.H. Grinwis mw. E. Lassing-van Gameren 
Blienkerd 11  Washingtonstraat 26 
3252 CE Goedereede 3255 VJ Oude Tonge 
Tel. (0187)492099  na 18:00 tel. (0187)641662 
e-mail: jgrinwis@flakkee.net  e-mail: rlassing@flakkee.net 
 
website van de stichting: http: //www.flakkee.net  (N.B. via rubriek cultuur) 
fax van de stichting 020-8829131 

 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Op Koninginnedag nemen we al zolang als Het Feyne kwartier bestaat deel aan de Oranjemarkt met 
als doel geld binnen  te halen voor de exploitatie. De laatste jaren hebben we ook een boekenkraam. 
In deze kraam hebben we dit keer de dubbele exemplaren van het jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie in Den Haag verkocht en de dubbele jaargangen van Gens Nostra en Ons 
Voorgeslacht. Er zijn er nog genoeg over, dus als u belangstelling hebt, kunt u de secretaris of de 
penningmeester bellen. U moet ze natuurlijk wel zelf ophalen als u in Dirksland komt.  
Dhr M.J. van der Valk uit Oosterhout ,die al vele jaren enorm veel computermateriaal uit de DTB-
boeken aanlevert, is momenteel  daarnaast nog met een ander project bezig, nl het kopiëren van de 
weesboeken. Voor een paar plaatsen is dat al afgerond. Voorin is een index geplaatst die het zoeken 
zeer vergemakkelijkt. Als u dus op bezoek komt, moet u zeker eens gaan bladeren. U weet dat 
weesboeken vaak een schat aan gegevens opleveren. Op termijn wil hij de weesboeken van alle 
plaatsen op ons eiland gekopieerd hebben. We zijn  hem zeer erkentelijk voor deze gigantische kluif 
werk.   
Op de laatste vergadering hebben we ook nog eens de kleuren voor de mappen op een rijtje gezet. 
De meeste bezoekers bladeren en snuffelen alleen in de klappers van de DT-boeken, maar 
daarnaast is er nog oneindig veel meer.  
Groen  = dopen   Geel  = weeskamer 
Rood  = huwelijken   Blauw  = notarieel archief 
Zwart = overlijdens   Wit  = rechterlijke en overige archieven 
 
Cor Hameeteman   

 
VAN DE REDACTIE  

 
Naar aanleiding van het verschijnen van de vorige nieuwsbrief, waar de acceptgiro was bijgevoegd, 
zijn er vragen binnengekomen over de hoogte van de minimum contributie. Velen hebben reeds 
voldaan aan het verzoek de jaarlijkse bijdrage te betalen, maar toch moeten er nog een flink aantal 
betalingen binnenkomen. 
Willen de donateurs, die hun donatie voor 2001 nog niet betaald hebben, dit gaarne zo spoedig 
mogelijk doen. Als de acceptgiro is zoek geraakt, dan kunt u het bedrag ook storten op rekening 
3613.32.181 ten name van onze Stichting bij de Rabobank "WestFlakkee" te Stellendam, met 
vermelding "donatie 2001". Het minimumbedrag is fl.20,--." 
 
Jan Grinwis, Goedereede 
 

OPEN DAGEN 
 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 
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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 komende weken als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
16 juni   Mw. E. Lassing   3 november Dhr. J. van Wezel 
8 september Dhr. S. Bax   17 november Dhr. C.J. Hameeteman 
22 september Dhr. W. Visser   1 december Mw. E. Lassing  
6 oktober Dhr. H. van de Nieuwendijk 15 december Mw. A Buscop  
20 oktober Mw. L. Maliepaard   
 
 

Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen  5, - per dag ofwel  2,50 per dagdeel. Het 
bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen 
vasthouden, kunnen we ons voor stellen 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 meestal elke derde (dus niet de eerste) maandag van de maand gehouden (behalve 
de zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van tevoren even te bellen omdat er wel 
eens een werkavond uitvalt. 
 
 

INTERNET RUBRIEK 
 

Onze internet site op de FlakkeeNet Boulevard voorziet in een behoefte waar het Flakkeese 
familienamen betreft. Sinds de start van onze site hebben al bijna 1400 mensen een bezoek 
gebracht. De links naar Flakkeese familienamen is daarbij druk bezocht. Dat onderdeel van de site 
zou ik dan ook graag verder uitbreiden. 
Ik wil u uitnodigen om ook de familienamen vanuit uw eigen onderzoek aan te dragen voor onze site. 
Het gaat ons dan voornamelijk over namen waarvan u flink wat generaties beschikbaar heeft. 
Wanneer de familienaam Huppeldepup slechts 1 maal in uw stamboom voorkomt, is het niet zo zinvol 
dat breed te verkondigen... 
U kunt uw toevoeging doorgeven in de volgende volgorde: familienaam voorouder, uw naam (e-mail 
en/of internetadres), volledige naam stamhouder, woonplaats, geboortedatum e.d. en eventuele 
bijzonderheden (zowel familiair als geografisch). 
 
Ik kijk uit naar uw reacties. 
  
Marco Tieleman, webbeheerder GCGO 

 
 

ONDERZOEK IN DIRKSLAND 
 
Vorige nieuwsbrief berichtte ik u dat de mogelijkheden om onderzoek te laten verrichten tegen 
betaling zijn uitgebreid. We hebben inmiddels daar al wat reacties op binnen gekregen en er zijn 
zelfs al enkele onderzoeken in gemeente archieven uitgevoerd. Voor ons het bewijs dat er behoefte 
aan was en een rede om er mee door te gaan. Waar in eerste instantie alleen opdrachten werden 
aangenomen die in ons archief "Het Feyne Kwartier" in Dirksland konden worden uitgevoerd, zijn nu 
ook opdrachten buiten ons archief mogelijk. Het gaat hierbij om de gemeentelijke archieven van 
Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De prijzen zijn  
ƒl 25,-- per halfuur en ƒl  50,-- per uur. Daar kunnen nog de kosten voor kopieën bij komen en 
natuurlijk de portokosten. Als er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek, dit om de kosten 
niet te laten oplopen. Voor dit onderzoek kunt u contact opnemen met: 
Jan van Wezel, Raadhuisplein 1, 3251 AV Stellendam, telefoon: 0187-491663, e-mail adres:  
jvanwezel@rdnet.nl 
 

Internationale Genealogische Goeree Dag 
 
Op zaterdag 8 september a.s. wordt de eerste Internationale Genealogische Goeree Dag gehouden. 
Buitenlandse deelnemers met roots op Goeree-Overflakkee komen uit: Amerika, Argentinië, Australië, 
Canada en Zuid-Afrika. 



 
 16 

  
Deze dag wordt georganiseerd om tegemoet te komen aan de vele wensen van buitenlandse 
afstammelingen om: 
- de plaatsen te bezoeken waar hun voorouders geleefd hebben; 
- hun verre, (on)bekende Nederlandse verwanten te ontmoeten. 
- om meer gegevens over hun (nog onbekende) voorouders te zoeken, maar vooral: om die gegevens 
te vinden. 
Help hun daarbij en bezoek deze Internationale Genealogische Goeree Dag en breng zoveel mogelijk 
gegevens mee!  
  
Plaats:   MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4, Ouddorp (ZH) 
Programma:  09.15-09.45   Ontvangst met koffie en een echte Ouddorpse bolus 

09.45-10.00   Welkomstwoord 
10.00-12.00   Deelnemers wisselen gegevens uit.      
12.30-13.30   Lunch (tijdens de lunch zijn de zalen gesloten) 
13.30-16.30   Deelnemers wisselen gegevens uit.         

  
Aanmelden via e-mail EN gelijktijdige storting van:  
- fl.  7,50 toegang, incl koffie\bolus bij binnenkomst   -- of --  
- fl. 27,50 toegang, incl. koffie\bolus en koffiemaaltijd, incl. soep,  
op Postbank nr. 66.89.190 tnv: L.P.M. Akershoek, 4424 ED Wemeldinge. 
Gelet op de beperkte capaciteit is vooraf reserveren (= betalen) noodzakelijk. Teneinde de organisatie 
niet in het gedrang te brengen,  gelieve u in te schrijven (= betalen) vóór 31 juli a.s. 
 
Voor de mede-genealogen die iemand kennen die onderzoek doet naar personen die op Goeree-
Overflakkee geboren zijn: 
stel ze van het bovenstaande op de hoogte, zodat het voor alle bezoekers (en speciaal voor de 
buitenlanders, afstammelingen en verre verwanten van de Nederlanse bezoekers) een geweldige dag 
wordt. Mocht U na het lezen van deze uitnodiging nog vragen hebben, aarzel dan niet om een  
e-mailtje te sturen aan:                
L. Akershoek, Wemeldinge,   l.akershoek@hccnet.nl 
 
 
 
Iedereen kent dat wel, het vroege voorjaar breekt aan en zodra de eerste zonnestralen verschijnen 
moeten onmiddellijk de emmers, sponzen, zemen, mattenkloppers of andere schoonmaakmiddelen 
uit de kast. Juist… ja, de schoonmaak staat voor de deur en in sommige gevallen gaat het hele huis 
op zijn kop. Alle ramen, deuren en kasten gaan open en (grote) grijze stofwolken komen uit de 
openingen kronkelend  tevoorschijn. Elk jaar wordt dan ook weer die zolder of kast gedaan die maar 
een paar keer per jaar het zonlicht ziet. Zo is het dan ook elk voorjaar weer een afweging wat er nu 
weer weggedaan “kan” worden. Ik zeg “kan” maar realiseer mij dat het niet altijd vrijwillig is, 
ruimtegebrek dwingt ook te “moeten” opruimen. Stapels met bewaarde tijdschriften, kranten, oude 
gebruiksvoorwerpen, etc etc. Steeds is er een afweging of datgene dat we wegdoen aan waarde 
ongepast is in een afvalcontainer. Misschien moet het dan toch aan een rommelmarkt geschonken 
worden of is er wellicht nog iemand anders die we met dit voorwerp een plezier kunnen doen. In 
Sommige gevallen is het niet een kwestie van weggooien of wegdoen, maar wil je dat er goed voor 
gezorgd wordt. Zo komt het dan, dat je een etuitje krijgt. Die ogenschijnlijk niets van waarde zijnde 
voorwerpen leveren soms hele leuke stukjes op. Onderstaand stuk werd ons toegezonden door J. 
van Wezel. Duidelijk is dat de oproep, voor kopij in de vorige nieuwsbrief,  bij hem niet op een stoffige 
plaats is terechtgekomen. Bij deze nogmaals de oproep, om een leuk stukje voor de nieuwsbrief te 
maken. We zien er naar uit…. 
Red,  

 
Het etuitje …. 

 
Van mevrouw Roeper uit Dirksland ontvingen wij een etuitje met daarin een uittreksel uit de 
Burgerlijke stand van Dirksland, waarin vermeld wordt dat op 13 mei 1881 zijn gehuwd Dingeman 
Kardux, oud 24 jaren en Janna Dale, oud 24 jaren. Dat waren de grootouders van mevr. Roeper. In 
dat etuitje zat tevens een aan twee zijden beschreven vel papier met daarop een gedicht dat een 
zekere A. de Graaff heeft gemaakt voor zijn moeder op haar 66

ste
 verjaardag 29 januari 1858. Omdat 

mailto:l.akershoek@hccnet.nl
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de juiste datum is vermeld was het niet moeilijk na te gaan wie de betreffende moeder was. Hoe dit 
stuk bij Dingeman Kardux en Janna Dale terecht is gekomen hebben wij niet kunnen achterhalen. Er 
is, zover wij konden nagaan, geen familieverhouding met de familie de Graaff. Wij nemen aan dat er 
van deze familie zeker nog nakomelingen zullen zijn. Wij vermelden hieronder de resultaten van ons 
speurwerk naar de familie, die op 29 januari 1858 het verjaardagsfeest vierde van moeder en 
grootmoeder en waarvoor Adriaan een uitvoerig gedicht maakte. Ook het gedicht treft u hierbij aan. 
 
Op 15 -1-1813 huwt in Oud Vossemeer Marinus de Graaff, zoon van Adriaan en Janna Heijboer, 
gedoopt 13-12-1793 in Oud Vossemeer en overleden 27 -1-1865 in Poortvliet, schipper, met Adriana 
Quist, dochter van Christoffel en Belia Nieuwenhuizen, gedoopt 29 –1- 1792 in Oud Vossemeer en 
overleden 1-4-1858 in Poortvliet. 
 
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 
1. Adriaan, geb. Oud-Vossemeer 28-4-1813. (zie verder hieronder) 
2. Christoffel Cornelis, geb. Oud-Vossemeer 31-3-1815, overl. Poortvliet 16-1-1881. Hij huwde Janna 
van de Velde. 
3. Gerrit geb. Oud-Vossemeer 5.-1-1818, overl. Poortvliet 25-7-1889. Hij huwde:  

1. Janna Johanna Stoutjesdijk,  
2 Cornelia Keijzer,  
3. Maria Johanna van der Meule. 

4. Belia Cornelia geb. Oud-Vossemeer 4-1-1820, overl. Poortvliet 25-3-1883. Zij huwde Anthonij Stols 
5. Mattheus geb. Poortvliet 10-5-1823, overl. Oud-Vossemeer 29-1-1914. Hij huwde Catharina 
Bevelander. 
 
De oudste zoon Adriaan komt later in Dirksland terecht. Op 29 januari 1858, als zijn moeder 66 jaar 
wordt, maakt hij voor haar een gedicht, dat bewaard is gebleven en dat u hieronder aantreft.  
 

Verjaardagsgroet 

 

Aan mijn Geliefde Moeder op haren 66sten geboorte dag 

op den 29 januari 1858 

 

Toen ‘k straks te binnentrede, blonk vrolijkheid mij tegen 

Wat was daarvan de reen, vanwaar die blijde lach 

Op aller aangezigt. Is’t wijl men hier Gods Zegen 

In ruime mate meer, ja ondervinden mag 

Maar foei, waar dwaal ik heen, waartoe dat ijdel vragen 

Als ‘k door denk word het duidelijk voor mijn geest 

Een waardig lid mogt reeds een aantal jaren dragen 

En heden viert deez kring weer haar Geboorte feest 

Uw Lieve Moeder! ja Geliefd door Man en kinderen 

Uw breng ‘k als oudste zoon, het blijde welkom toe 

‘K verhef mijn stem dus luid! Niets kan mijn vreugde minderen 

Maar ‘k leez uit vrije borst, van harte blij te moe 

Of mag ’t geen zegen zijn dat gij nog zijt in ’t leven 

Na zesenzestig jaar voor ons nog zijt gespaard 

Zoo ooit een enk’le dag! het kind van vreugd doet beven 

’t Is zeker wel de dag dat Moeder weer verjaard 

Kom hoor dan naar den toon, door mij hier aangeslagen 

Ter eer van Uw alleen, die ‘m eens het leven gaaft 

Stemt met mijn bede in, als ‘k aan den Heer ga vragen 

Dat door Zijn trouwe hulp, Uw pad nog wordt gestaafd 

Gezondheid zij Uw deel, zolang ge hier moogt wonen 

Tevredenheid met ’t lot, dat Zijne hand uw geeft 
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Opdat uw verder, ’t een ieder moge toonen 

Dat Gij alleen door Hem, en Zijn genade leeft 

Of deed Hij Uw niet wel, dien trouwen Hemelvader 

Bleef Hij Uw niet nabij, op ’t moeijelijkst levenspad 

Ziet ‘g ook uw kroost niet hier, gezond en blij te gader 

En gaf Hij dus niet meer, dan ‘g ooit te hopen had 

Gewis de taal is koud, bij zoo veel zegeningen 

Het dankbaar hart alleen, vermag een toon te slaan 

Al wilde ook Uw mond, het heerlijkst danklied zingen 

Toch moet dit bij ’t Gevoel, geheel ten achter staan 

Ik zelf ik weet het ook, wat oudervreugd mag heeten 

Maar ‘k weet ook wat het zegt, als ’t ouderharte treurt 

’t Geschenk eens kinds is groot, dat hebt gij ook geweten 

Maar nimmer werd er een, U van het hart gescheurd 

Die zegening alleen is ’t waardig dat wij loven 

In ’s Heeren groote gunst, aldus aan uw betoond 

Al gaf Hij u ook al den grootsten Schat van boven 

Geen Kinderlijk gemis wordt ooit daar mee beloond 

En dan Zie Vader aan, reeds vijf en veertig jaren 

Boogt gij op Zijn bezit, nog staat hij op zijn post 

Nog mag uw beider hart, aan beider zin zich paren 

En bleef van ’t grievend leed, Uw Ziele nog verlost 

Gewis ’t is dankenswaard, zoo’n heilstaat op deez aarde 

Voor menig sterveling niets dan een tranendal 

Gewis een feest als dit! Ontvangt wel dubble waarde 

Bij ’t denken aan die gaaf, de grootste van ’t heelal 

Wel kwam een enkle Storm uw levensrust verstoren 

Toen ’s Heeren wijze raad Uw laatste zuster nam 

Wel hebt gij veel, in haar welligt zeer veel verloren 

Maar Schatting eischt de dood, zoo vaak hij tot ons kwam 

En ’t is wis wijs bestel, hetgeen wij niet doorgronden, 

’t Is wis Gods raad alleen, die ’t aldus heeft bepaald 

Waar werd het ooit volmaakt hier op deez aard gevonden 

Waar huist ’t geluk zoo rein, daar nimmer iets aan faalt 

Uw zelve gij alleen Uw kring en al uw loten 

Staan heden om U heen van reinen dank ontgloeid 

De volheid des geluks is nu mijn hart ontschoten 

Zij houde ook nu uw tong, dus langer niet geboeid 

Stemt met mijn juichtoon in, tot heil van ’t verder leven 

Dat God u met dit jaar, op nieuw weer oopnen ging 

Ja moeder! Vader ja en allen die ’t beleven 

Wees dankbaar en verheugd, hef aan met mij en zing 

Maar voor wij juigchen gaan, en ik dit dicht ga sluiten 

Vergun dat ‘k eerst mijn  taak geheel ten einde breng 

Vergun dat ‘k eerst mijn bee, mijn harte bee ga uiten 

En dus op Moeders feest mijn kinderwenschen pleng 
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Ja lieve Moeder, ‘k hoop, God moog nog lang u sparen 
Tot heil en vreugd voor ons, tot Vaders troost en nut 

‘K hoop dat Zijn sterke hand bij ’t klimmen uwer jaren 

Uw voor een mispas hoed! U strekk’ tot steun en stut 

Zoo doe Hij kalm en zacht, Uw levensavond neigen 

Zoo licht Zijn Geest u voor, in ’t rijk der Eeuwigheid 

Zoo breng’ Zijn troostrijk woord, ’t gevoel van schuld tot zwijgen 

En maak u door Zijn leer, tot d’ overgang bereid 

En breekt de stonde aan, dat w’ op Uw groeve zuchten 

Met die U dierbaar zijn en heel Uw vriendenkring 

‘K bid vurig dat deez troost, de smart dan moog verlichten 

Die Moeder wacht ons weer, als heerlijk Hemelling 

 

Dit is de welmeenende en hartelijke Felicitatie  

Van Uw dvaardigen zoon 

A. de Graaff 
 
 
Moeder de Graaff is niet lang na de viering van haar 66

ste
 verjaardag overleden. Dat was ruim twee 

maanden later, op 1 april 1858. Het was een familie van schippers, Marinus de Graaf was schipper en 
ook zijn oudste zoon Adriaan oefende dat beroep uit. Een deel van de stamboom laten wij hier volgen 
en ook daar komen meer schippers in voor. 
 
Adriaan, geboren 28-4-1813 in Oud Vossemeer, schipper  en overleden 31-12-1889 te Dirksland huwt 
met Cornelia Alida Luijk, geboren 22-1-1820 te Steenbergen en overleden 18-7-1894 te Dirks-land. 
Dit echtpaar krijgt 4 kinderen, allen geboren te Dirksland. Zij woonden aan de Kaai in huis no 157 8-
10-1853 Pieter Christoffel, commissionair, wonende Paardenmarkt, huwt Geertje Soldaat, geboren 
18-5-1851 2-12-1859 Mattheüs Gerrit, schipper, wonende Kaai no. 242, huwt Neeltje Moerkerk, 
geboren 9-11-1862 te Herkingen. Dit echtpaar krijgt 4 kinderen, 

1. Adriaan 20-8-1891 
2. Cornelis 25-1-1893 
3. Pieter Christoffel 22-4-1894 
4. Cornelia 21-12-1895 
5. Leendert Adriaan, 12-2-1863 schippersknecht en later schipper, wonende Voorstraat no 100, 

later Paardenmarkt no. 72 en later Kaai 107. Dit echtpaar krijgt 5 kinderen,  
1. Cornelia Alida 3-6-1888 
2. Leintje Cornelia13-7-1891 
3. Adriana Pieternella 11-7-1894 
4. Durvina Mina 1-10-1896 
5. Pieternella Cornelia13-12-1898 

6.   Gerrit Mattheüs 4-11-1857 
 
Met hartelijke dank aan de heer Zuurdeeg, Tholen voor het opzoeken van de gegevens uit het archief 
van de burgerlijke stand in Tholen. 
 
Jan van Wezel, Stellendam 
 
 

Genealogie  -  Van Seters 

Bram van Evelingen 

 

Jarenlang is gezocht naar de voorouders van Maarten van Seters (1787-1862), één van de aanvoerders 

van de "Afscheiding van 1834" te Stellendam. Men vermoedde dat dit geslacht uit Noord-Brabant kwam, 

maar er was geen bewijs. 

Onderstaande oudste generaties zijn van Dr. W.H. van Seters, maar ook hij kon geen brug slaan naar 

Goeree-Overflakkee. Zijn publicatie in 1960 strandde in 's-Gravenmoer. 
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Het vermoeden bestond dat de vader van Maarten, Willem Cornelisz. uit Dordrecht afkomstig was en het 

is uiteindelijk Mw. M.J. Platt - de Kiewit gelukt het bewijs te leveren middels documenten uit de Dordtse 

archieven. Mede dankzij belangrijke aanvullingen van Ger Klein uit Arkel kon deze genealogie nu 

eindelijk worden samengesteld.     

Er bestaat een wapen gevoerd door de adellijke familie Van Seters uit Breda, omstreeks 1400, maar het 

is (tot nu toe) niet bewezen dat onderstaande Van Setersen hiervan afstammen. 

 

  Wapen: In zilver een vijfbladige roos met groene punten en gouden hart, en in een 

blauw schildhoofd drie gouden, vijfpuntige sterren naast elkander. Helmteken: een 

gouden, vijfpuntige ster tussen een roodzilveren vlucht. Dekkleden: rood en zilver. 

  Onderschrift: Deum timendo, neminem timeo = Zo lang ik God vrees, vrees ik niemand. 

 

Later noemt deze familie zich ook Van Citters. Mogelijk kan iemand de link leggen dat deze families aan 

elkaar verwant waren. 

Generatie 1 

 

I.     Jan Geeritsz VAN SETERS, geboren ca. 1605, protestant, mr. timmerman, weegmeester (1657/58), 

vaartmeester (1657/58), burgemeester (1659/60), kerkmeester (1664/65) te 's-Gravenmoer, overleden       

's-Gravenmoer 26.10.1678, trouwt ca. 1630 Willemke Willemsdr. MONDEKENAT, overleden ’s-

Gravenmoer augustus 1686. 

            -  Zij bezitten een woonstede ('s-Gravenmoer R 17, f. 514-515, 18.6.1648).  

              - Jan ontvangt dd. 11.5.1664 een timmerloon en levert 26.11.1664 een doodskist aan de 

armen (armenrek. 1664/65). 

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Adriaan Jansz. VAN SETERS, geboren 's-Gravenmoer ca. 1635,  

                                                                                            ---volgt II.--- 

 

           Generatie 2 

 

II.    Adriaan Jansz. VAN SETERS, geboren 's-Gravenmoer ca. 1635 (hij was 55 jaar in 1690 (zie 

's-Gravenmoer R 32, 4.9.1690), mr.timmerman, schepen (1669), diaken (1675), ouderling (1689/90 en 

1695/96), kerkmeester (1668/69), overleden 's-Gravenmoer 27.10.1702 (aangifte aldaar 29.10.1702, pro 

deo), trouwt (1) Anneke Rochus Cornelissen RUTTEN (zij was in 1639 nog minderjarig), overleden ’s-

Graven-moer 2.6.1670,  dochter van Rochus Cornelis Peetersen RUTTEN en Jenneken Quirijns 

Anthonissen. 

              - Zij bewoonden een huurhuis aan de straat, oostzijde, perceel nr. 218 

             -  Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.  

             - Het doopboek van 's-Gravenmoer begint eerst op 27.3.1672 (na de brand der Fransen). 

        

Adriaan Jansz. VAN SETERS, trouwt (2) 's-Gravenmoer 8.3.1671 Jenneke Jansen MOUTHAEN, 

gedoopt (ned.ger.) Capelle (NB) 11.12.1639, overleden ’s-Gravenmoer 3.10.1702 (aangifte 5.10.1702, 

pro deo), dochter van Jan MOUTHAEN en Maycken  Lenerts . 

         Jenneke trouwt als j.d. van Capel (Capelle) met attestatie van Loon op Zand. 

      Uit dit huwelijk: 

         1.  Adriaantjen VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 3.1.1674. 

         2.  Jan Adriaans VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 12.1.1676,  

                                                                                            ---volgt IIIa.--- 

         3.  Cornelia VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 8.1.1679. 

         4.  Willem Adriaensen VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 2.3.1681,  

                                                                                            ---volgt IIIb.--- 

         5.  Albert VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 9.7.1683. 

 

           Generatie 3 

 

IIIa.  Jan Adriaans VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 12.1.1676 (doopget: Maayken Aalbregts), 

mr. timmerman, schepen (1710, 25, 26, 28-30, 33-36), diaken (1710, 16/17), armmeester (1718/19, 28 

en 29), kerkmeester (1708/09, 14/15), overleden 's-Gravenmoer 10.12.1764, ondertrouwt/trouwt 's-

Gravenmoer 4/19.10.1698 Jacomijntje Adams CANTERS, geboren 's-Gravenmoer voor 1680, 



 
 21 

overleden aldaar 27.4.1740 (aangifte), dochter van Adam Anthonissen CANTERS en Maria Adriaensen 

HULST. 

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Adriaan Jan Adriaans VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 6.9.1699,  

                                                                                            ---volgt IVa.--- 

         2.  Maria Jansen VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 4.4.1701, overleden aldaar 

10.7.1741, trouwt 's-Gravenmoer 4.11.1736 Jan OBRINK, geboren Varseveld, 

overleden 's-Gravenmoer 22.5.1745.         

 3.  Janneken Jansen VAN SETERS, geboren 's-Gravenmoer, gedoopt Dongen 27.3.1707, 

overleden 's-Gravenmoer 26.8.1740, ondertrouwt/trouwt 's-Gravenmoer 

29.1/13.2.1729 Cornelis Sijmensz. DE GEUS, gedoopt 's-Gravenmoer 

30.11.1704, overleden ald. 12.9.1782. 

            

IIIb.  Willem Adriaensen VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 2.3.1681, mr. timmerman, 

ondertrouwt/trouwt 's-Gravenmoer 9.2/5.3.1702 Maria Adamse CANTERS, gedoopt (ned.ger.) 's-

Gravenmoer 11.9.1678, overleden na 2.10.1734, dochter van Adam Anthonisz. CANTERS en Maria 

Gijsbregtse KUIJPER. 

            Maria Adamse Canter is doopgetuige bij Marijtje (haar kleindochter)  op 2.10.1734 te 

Groote Lindt.        

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Maria VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 8.2.1702.          

 2.  Adriaan Willemsz.VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 28.12.1704, trouwt 

Oosterhout Johanna DE BUNJE.          

 3.  Adam Willemsz. VAN SETERS, gedoopt Dongen NB 28.11.1706 (doopget: Jacomine 

Kanters), overleden voor 24.5.1734, ondertrouwt/trouwt Groote 

Lindt/Puttershoek 13.1/1.2.1730 Ariaantje Ariaanse VISSER, gedoopt 

Klaaswaal 21.9.1704 (doopget: Jannetje Thonis van der Graaf), dochter van 

Adrianus VISSER, schoolmeester en voorganger, en Hillegond Gijsberts VAN 

HEMERT. 

                  Hij trouwt als j.m. van Oosterhout, woonachtig Grote Lindt (1730). Den 

14.4.1731 een acte van indemniteit bekoomen van die van 's-

Gravenmoer (Bron: NH Kerk Puttershoek)  

                  Zij trouwt als j.d. wonende Puttershoek, geboren in Klaaswaal. 

                 Uit dit huwelijk:  

                  1.  Willem Adams van Seters, gedoopt Puttershoek 18.5.1732, overleden 

ca. 1734.            

                  2.  Marijtje Adams van Sitteren, ook genoemd van Cedere en van 

Seeteren, gedoopt Groote Lindt 2.10.1734, overleden Ridderkerk 

21.5.1808         

         4.  Johannes VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 25.12.1708 (doopget: Willem van 

Seters, Marij Kanters en Cornelia van Seters).         

 5.  Cornelis Willemsz. VAN SETERS, gedoopt (ned.ger.) 's-Gravenmoer 27.9.1711,                                                                        

---volgt IVb.--- 

         6.  Willem VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 16.12.1714 (doopget: Cornelia Seters 

en Willem van Seters, zijn vader), overleden 's-Gravenmoer 4.5.1794.          

 7.  Johanna VAN SETERS, gedoopt Oosterhout 4.4.1717 (doopget: Anna van Zeeters). 

            

Generatie 4 

 

IVa.   Adriaan Jan Adriaans VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 6.9.1699, overleden 's-

Gravenmoer 10.11.1789, trouwt's-Gravenmoer 21.7.1720 Adriana Jan Aerden VAN VEGGEL, ged.'s-

Gravenmoer 14.7.1699, overl. 's-Gravenmoer 8.8.1788. 

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Johanna VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 29.3.1736, overleden aldaar 

30.1.1798, trouwt 's-Gravenmoer 21.5.1755 Dirk RUTTERS, gedoopt 's-

Gravenmoer 28.11.1728, schipper, overleden 's-Gravenmoer 5.5.1811.         

         2.  Catharina VAN SETERS, gedoopt 's-Gravenmoer 11.5.1738, overleden 's-Gravenmoer 

25.4.1811, trouwt 's-Gravenmoer 17.4.1761 Pieter VAN DALEN, gedoopt 
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Geertruidenberg 4.3.1739, overleden 's-Gravenmoer 12.11.1809. 

 

IVb.   Cornelis Willemsz. VAN SETERS, gedoopt (ned.ger.) 's-Gravenmoer 27.9.1711 (doopgetuige: 

Heijltje Vassen Vermeulen), trouwt Adriana VADERS (vermoedelijk dezelfde als Adriaantje VADERS, 

gedoopt Raamsdonk 23.9.1708, dr. van Adriaan Vaders en Jacomyntje Janse Fijn(e)mans). 

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Willem Cornelisz. VAN SETERS gedoopt (ned.herv.) Dordrecht 7.11.1740,  

                                                                                                 ---volgt V.--- 

 

Generatie 5 

 

V.     Willem Cornelisz VAN SETERS, gedoopt (ned.herv.) Dordrecht 7.11.1740, overleden Stellendam 

9.12.1810 (oud 68 jaar), nalatende 3 kinderen en een kindskind  (Gaarders St. 2/29), aangifte gedaan 

door zijn zoon Maarten, trouwt (1) Dirksland 15.9.1768 (Gaarders Di. 3/102) Anna Reinierse VAN 

ESSENBURG, gedoopt Dirksland 10.9.1735, overleden Dirksland 29.6.1776 (aangifte), dochter van 

Reinier Arens ESSENBURG en Ariaentje Jacobse VAN DER GROEFF.        

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Cornelis VAN SETERS, gedoopt Dirksland 13.5.1770 (get: Cornelia Willemse van 

Gelder), overleden Stellendam 31.1.1811, ondertrouwt/trouwt Stellendam 

22.8/14.9.1794 (St.2/pag.8) Hendrika Cornelisse DE JONG, gedoopt Stad a/h 

Haringvliet 29.11.1772, overleden Stellendam 15.6.1851, dochter van Cornelis 

Arensz. DE JONG en Cornelia VAN (DER) VLIED. 

                  Hendrika hertrouwt Stellendam 3.2.1820 (acte 1) Jan Cornelisz. 

                  Visbeen, gedoopt Nieuwe Tonge 2.11.1755, arbeider, overleden 

Stellendam 25.7.1831, zoon van Cornelis Marinusz. Visbeen en Leentje 

Cornelisse van der Vliet         

         2.  Reinier VAN SETERS, gedoopt Dirksland 30.5.1773 (get: Jannetje van Essenburg), 

arbeider, overleden Stellendam 28.11.1841, trouwt Stellendam 8.4.1799 

(St.3/blz 19) (Hij j.m. van Dirksland en zij j.d. van Brielle) Klasina MEEUWIS, 

geboren Brielle ca. 1773, overleden Stellendam 1.1.1848 (oud 75 jaar), dochter 

van Jan MEEUWIS en Aagje GEWELD.          

         3.  Adrianus VAN SETERS, gedoopt Dirksland 12.11.1775 (get: Cornelia van Gelderen), 

trouwt als j.m. Stellendam 27.5.1797 met de j.d. Arjaantje KASLANDER, 

gedoopt Herkingen 12.11.1775. 

                                         Uit dit huwelijk: 

                                           1.     Adriana VAN SETERS, gedoopt Herkingen 4.3.1798.       

        

Willem Cornelisz VAN SETERS, ondertrouwt/trouwt (2) Dirksland 6.9/6.10.1776 (Di.9/251 en G.Di. 

3/168) Laurientje BOSCHLOPER, gedoopt (ned.ger.) Dirksland 27.6.1744, weduwe van Cornelis 

Moses, begraven Stellendam 1.8.1794, dochter van Maarten Willemsz VAN DEN BOSCH (BOSLOPER) 

en Cornelia        Jansdr DOORN (DOORENS).            

       Uit dit huwelijk: 

         1.  Cornelia VAN SETERS, gedoopt Dirksland 15.6.1777 (get: Maria van den Bos).        

  

 2.  Adriana VAN SETERS, gedoopt Dirksland 8.11.1778 (get: Maria van den Bos).        

  

 3.  Maria VAN SETERS, gedoopt Dirksland 20.2.1780 (get: Maria Boslooper).          

 4.  Maarten VAN SETERS, gedoopt Dirksland 3.6.1781, jong overleden.          

 5.  Jacob VAN SETERS, gedoopt Dirksland 20.4.1783, begraven Stellendam 2.8.1794. 

 6.  Maarten VAN SETERS, gedoopt Stellendam 23.6.1787 (get: Maria Boslooper), 

arbeider, overleden Den Bommel 30.10.1862 (oud 77 jaar), trouwt Stellendam 

15.12.1810 Gerritje KOMTTEBED, gedoopt Stellendam 13.11.1791, overleden 

Stellendam 6.11.1855 (oud 64 jaar), dochter van Hugo KOMTTEBED en Maria 

RUIJT(ER). 

                                     Zie bijlage. 

             

 

Willem Cornelisz VAN SETERS, trouwt (3) Stellendam 16.11.1797 (Gaarders St. 2/blz 4) pro deo, 
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Matje SCHAAFF, geboren Ouwerkerk (Ze) ca. 1768, weduwe van Marinus Klink, overleden Stellendam 

28.7.1808, oud 40 jaar, aangifte door Francijntje Kats. 

            

Bijlage: 

 

Maarten van Seters, geboren 23.6.1787, was nauw betrokken bij de "Afscheiding van 1834" in 

Stellendam. 

In het Request d.d. 15 oktober 1836 gericht aan Koning Willem I komen hij, zijn vrouw en de kinderen 

Dina, Cornelis, Hugo, Jacoba, Martha, Lindert en Laurina voor. 

Deze brief bevat de namen van 33 volwassenen en 38 minderjarige kinderen uit Stellendam en telt 

aanmerkelijk meer namen dan van de andere gemeenten op Goeree-Overflakkee. 

Burgemeester D. Goekoop verklaarde dat van de ruim 30 volwassenen er drie zijn met "eenig gering 

vermogen"; deze zijn kleine landbouwers. 

De overigen zijn "arme daglooners", die meestal door onkunde en dweeperij mede gesleept worden door 

de ondertekenaren Aren Kreeft, Jan Kreeft en Maarten van Seters, welke zich in alles als hoofdpersonen 

gedragen. 

 

Het verzoek tot stichting van een eigen Christelijke Afgescheidene Gemeente wordt door de Koning 

afgewezen. Onder meer in de woning van Stoffel Keyser werden tot laat in de nacht 

godsdienstoefeningen gehouden, waarbij geestuitdrijverij zou hebben plaatsgevonden. De burgemeester 

riep de hulp in van twee marechaussees, maar die behoefden niet in te grijpen. Maarten van Seters werd 

tot ouderling verkoren en Aren Kreeft tot diaken. 

Ik ben in het bezit van een kopie van een ongedateerd handschrift "Reveil van Stellendam", dat eindigt 

met: geschreven door de dochter van Maarten van Seters. Deze dochter moet zo goed als zeker Maria 

zijn welke in 1814 werd geboren. Meerdere gegevens zijn te vinden in het boek: "De Afscheiding van 

1834", deel VII, Classes Rotterdam en Leiden, geschreven door Dr. S.Smits (ISBN 6389 467 8). 

 

De samensteller is in het bezit van vele gegevens van nakomelingen van de kinderen van Willem van 

Seters tot heden, voornamelijk te Stellendam. Degenen die interesse hebben, kunnen contact met hem 

opnemen. 

 
A.van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. Ijssel  E-mail:  abraham@box.nl 

 
 

Een proces verbaal uit de zeventiende eeuw 
 
Compareerde voor Dirck Paulusz. Bout, schout, Tonis Maertens, ende Cornelis Dam , schepenen van 
’t Outdorp in Westvoorn, Aren Huymanse Haymeetman inwoonder deses Eijlants, out omtrent 37 
jaren ende Gerrit Jacobsz. Blieck woonende in Sommelsdijck out 28 Jaren, dewelcke ten versouckee 
van Willem Maertensz jegenwoordig dienstknecht sijnde van dhr. Pieter Regenmorter attesteerde 
ende verclaerde, waerachtig tewesen ‘tgene volgt. Eerstelijck verclaert deselven Aren Huijmanse 
Haymeetman dat eenen Cornelis de Jaeger op den 10 meij 1682 is gekomen aen den kraam vande 
genomde Gerrit jascobsz. Blieck, hebbende een moortprijm onder sijn rock, dringende den genomde 
deposant omde deselfs kraem, en heeft de deselven deposant gesien dat de hier voren genomde 
Willem Maertensz. Requirant deses, tegens den voornoemde Corn de Jaeger seijde in specie van 
woorden, wat duijvel Cornelis wat heb je onder ’n rock, daer op de genomde Corn. de Jaeger met een 
woorde op antwoorde en voorts treckende de voornomde Willem Maetrtens de moortprijm uijt de rock 
vande deselfs Cornelis de Jaeger en seggende die sulcke moortpijmen voor den dage durft brengen, 
die sou niet te goet wesen, om mijn heers boomen, menende daer mede dhr. Pieter Regenmorter om 
te zachen, waer op hij Corn. de Jaeger antwoorde, well Willem Maertens soude gij dat op mijn 
vertrouwe, waer op hij requirant seijde, neen! Ende laestelijck verclaert den voorn Gerrit Jacobsz 
Blieck dat Corn. de jaeger is gekomen langs de kraem hebbende een moortprijm tussen sijn 
broeckbant, maer niet wetende wat gij daer mede in ‘tsin heeft gehadt, welcke moortprijm nog blijckt 
daer van sijnde, die Willem Maertens de genomde Cor. De Jaeger heeft afgenomen, wijders niet 
tuijgende, presenteerende hij deposant voorts des noots ende verloget sijnde ‘t voorverhaelde en 
‘tallen tijden met solemnelen eede naeder te bevestigen. Aldus gedaen voor Dirck Pualisz. Bout 
schout, Tonis Maertens, Corn. Dam, schepenen van ’t Outdopr in Westvoorn, ende in oirconde der 
waerheijt is dese bijde schout en schepenen, beneffens de deposanten geteijkent den 11 meij 1682. 
 

mailto:abraham@box.nl
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ARA, ORA. Goedereede   
 

VRAGENRUBRIEK 
 

Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, echter voor 
zover 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  01.26 – DUSART (du SART, du SAR) 
 
Jan Dusart (ook wel du Sart of du Sar geschreven) wordt, waarschijnlijk in 1693, benoemd tot 
schoolmeester in Stad a/h Haringvliet. Op 25 juli 1694 wordt in Stad een dochter van Jan Dusart en 
Maria van der Klaau gedoopt, getuige Jannetje van de Casteele, vertegenwoordigd door Heiltje 
Jochems. Het echtpaar krijgt nog een dochter en in elk geval twee zoons, Cornelis en Jacob. Het 
verdere leven van zoon Cornelis is goed te volgen in de archieven (Dirksland, Ooltgensplaat, 
Zierikzee), Jacob volgt zijn vader op als schoolmeester in Stad.  
Vraag is: waar kwam vader Jan Dusart vandaan? Onder andere in Haarlem en Amsterdam zijn in die 
tijd families van die naam te vinden (o.a. de schilder Cornelis Dusart is bekend). Is er iemand die een 
link kan leggen met deze families, of weet iemand te vertellen dat de "Flakkeese" Dusart daar zeker 
niet mee te verbinden is? 
 
E. Lassing, Oude Tonge 

  
 
VRAAG  01.27 – HARTOGS 
 
Wie kan mij helpen met de gegevens van Israël Hartogs geb. circa 1810 Middelharnis getrouwd met 
Johanna Crewel geb. circa 1810 huwelijk circa 1840 denkelijk van Joodse afkomst. Hun zoon is 
Izaäk Hartogs geb. 7-11-1842 Middelharnis. In het A.R.A. Den Haag kan ik niets vinden wie kan mij 
helpen, graag ook nog de voorouders van beide zijde 
 
P.J.Hoogmoed, Almere e-mail p.j.hoogmoed@freeler 
 
 
VRAAG  01.28 – KONING, KOSTER, ZOETERMEER, ROOME, BOON/ROON 
 
Wie kan mij gegevens verstrekken over het voorgeslacht en overlijden van: 
 
- Gerrit Cornelis Koningh tr. Middelharnis 20-5-1696 Josina Joosten. 
- Jan Huybrechts Koster 

tr. 1) Middelharnis 20-5-1679 Tannetje Gillis, 
tr. 2) Middelharnis 17-7-1685 Lysbeth Gillis  (zusters?) 

- Klaas Lauris Zoetermeer 
tr. 1) Middelharnis mei 1659 Dingena Jans, 
otr. 2) aldaar 20-6-1676 Leentje Barends, weduwe van Hendrik Pieters. 

- Cornelis Willems Roome 
tr, vóór 1696 Maggeltje de Grijze.  kinderen gedoopt te Ooltgensplaat. 

 
- Leendert Janse Boon/Roon 

otr. Middelharnis 23-3-1718 Jannetje Gerrits Koningh. (dr. van Gerrit Cornelis 
Koningh hierboven) 
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Wiebe Haagsma, Weert 
 
 
VRAAG  01.29 – Aefghen Claesdr. Van GIBLANT 
 
Mijn naam is Sebastiaan Engel en ik studeer Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. 
En wel de historisch letterkundige variant. Onze werkgroep historische letterkunde Nederlands van de 
UvA is momenteel bezig met het vervaardigen van een multimediale digitale editie van het Album 
Giblant (1598-1601), ruim  zestig liedteksten en enkele refreinen geschreven voor Aefgen, dochter 
van  Claes van Giblant. Nou heb ik een vraagje aan u: we zijn namelijk op zoek naar de persoon 
Aeghen Claesdr. van Giblant. Wie was zij? Waar woonde zij? Wie was haar  vader Claes van 
Giblant? En natuurlijk: wie waren de mannen die in haar album hebben geschreven? 
Het is namelijk zo dat enkele liederen ondertekend zijn. Tevens hebben verschillende lieden uit 
verschillende rederijkerskamers in Zuid-Holland een bijdrage geleverd. Misschien kunt u ons helpen. 
We zijn er in ieder geval achter dat Giblant tegenwoordig Gijbelant heet, maar waar Aefghen nu 
precies vandaan kwam weten we nog steeds niet. Zou u kunnen kijken in bijvoorbeeld het 
doopregister of er in uw archief een melding gemaakt is van een zekere Aefghen Claesdr. van 
Giblant? Of een Claes van Giblant? Onze schatting is dat zij ten tijde van het album (1598-1601) 
ongeveer 17-21  jaar geweest zou zijn. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Het zou ons werkelijk een 
groot plezier doen.  
 
S. Engel.  
 
 
VRAAG  01.30 – GOEREE 
 
Op de nieuwsbrief nr. 3 bestemd voor word ’95 vond ik dit wapen 
met huismerk van Goeree. Is daar misschien iets meer van te 
vertellen, daar op nieuwsbrief nr. 3 een samen gevoegd wapen 
wordt gebruikt. Het rechter wapen is door mij aan gepast. 
P. Troost 
 
Het wapen met huismerk heb ik, op aangeven van B. van 
Evelingen, gevonden in het boekje van Dr. Braber- “Kwartierstaat 
Vos-Braber”. Achter in dit boekje staan veel flakkeese wapens, 
maar een verklaring of omschrijving was niet aanwezig. Het 
boekje is te vinden in de bibliotheek van de stichting in Dirksland. 
Wellicht kunnen anderen het antwoordt verder aanvullen. 
Red. 
 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 

ANTWOORD op VRAAG 00.022 – Van PUTTEN (6
e
 Jrg/nr. 1) 

 
Nr 1, Jan Roelofsz, was niet alleen de vader van: 
Nr 2, Roelof Jansz, die in 1660 met Cornelia Jansdr huwde, maar ook van (o.a.?) 
- Jannetje Jans, overleden na 1666. 
- Anna Jans, gehuwd met Johannes Kruithof. 
- Cornelis Jansz. getrouwd te Ooltgensplaat op 28 november 1700 met Annetje Jans Koesaart, 
overleden te Ooltgensplaat in oktober 1720, dr van Jan Jansz Koesaert en Leuntje Pieters. 
 
 L. Akershoek, Wemeldinge  l.akershoek@hccnet.nl 
 
 
ANTWOORD op VRAAG 00.004 – ZORGE - BESEWIER (5

e
 Jrg/nr. 1) 

 
Heeft u wel eens gedacht aan de naam Beeuwsier of Besemer. 
R. van Willingen 
 

mailto:Akershoekl.akershoek@hccnet.nl
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VAN HET BESTUUR 

Bedankt, beste Jan! 
 
Ja, in de vakantie bereikte ons een onweerstijding. Jan van Wezel belde om te vertellen dat hij om 
gezondheidsredenen zijn werk als bestuurslid moest neerleggen. Zo’n bericht is inderdaad een 
onweerstijding. Voor Jan was het natuurlijk het ergst, want als je een hobby die je met zoveel elan 
uitoefent voor een deel moet loslaten, valt dat zeer zeker niet mee. Jan is vanaf  het prille begin een 
zeer actief bestuurslid geweest. Hij heeft alle ups en downs meegemaakt. Het waren gelukkig in al die 
jaren vele ups en slechts enkele downs. Het hoogtepunt was voor hem natuurlijk ook de huisvesting 
in het Feyne Kwartier. Jan begon als bestuurslid, maar werd na enkel jaren gebombardeerd tot 
penningmeester en dat is nu juist het werk dat hij met veel accuratesse heeft gedaan. Natuurlijk zou 
je van een voormalig bankdirecteur niet anders verwachten, maar je weet tenslotte maar nooit. Nee, 
Jan heeft de penningen degelijk beheerd zodanig zelfs dat we eindelijk in staat zijn om een paar van 
die oude slechte rugbrekende stoelen te vervangen. Als er iets aangeschaft moest worden, moesten 
we eerst Jan verleiden tot aankoop en pas dan was zover. Behalve dat was hij ook nog onze tuinman, 
want als er in ons achtertuintje iets moest gebeuren was het altijd Jan die het initiatief nam en 
vervolgens iemand  belde om hem te helpen de klus te klaren. U snapt wel als zo iemand belt om te 
vertellen dat hij met zijn werk gaat stoppen, sta je echt niet te juichen. Het gebeurde op een stralende 
dag midden in onze prachtige zomer, maar zelfs dat vermocht niet mij te troosten. Jan, ik heb nog 
slechts een kleine opsomming gegeven van al je bezigheden, want er moeten natuurlijk nog meer 
berichten in deze nieuwsbrief, er blijven nog zoveel andere bezigheden over: je talloze emailtjes. Het 
heeft me altijd weer verbaasd hoe snel je met deze internetactiviteit vertrouwd raakte en zelfs al heel 
snel internationale contacten legde. Je zoekwerk: Honderden gegevens heb je voor anderen 
opgezocht. We zijn dan ook heel blij dat je met deze activiteit nog wilt doorgaan. Gelukkig hebben je 
gezondheidsproblemen tot op dit moment een keer tengoede genomen, maar dat neemt niet weg dat 
je je bestuurswerk toch moet stoppen. Jan, bedankt voor alles wat je voor het Genealogisch Centrum 
Goeree-Overflakkee hebt gedaan. Het ga je goed en we hopen je nog vaak in ons centrum te zien. 
 
Emigranten. 
Zaterdag 8 september was er in de Dorpstienden in Ouddorp een bijeenkomst van afstammelingen 
van emigranten uit bijna alle werelddelen en belangstellenden uit diverse delen van het gehele land, 
georganiseerd door de op internet zeer bekende Leo Akershoek. Mij was gevraagd om daar een 
welkomstwoord te spreken en dat heb ik met plezier gedaan. Het was een enerverende ontmoeting 
met deze nakomelingen van Flakkeese emigranten en voor hen moet het een nooit te vergeten 
ervaring zijn geweest. Er zijn vele contacten gelegd, maar nog meer vragen gesteld. Binnenkort kunt 
u ze in de nieuwsbrief verwachten. Het ensemble Eeuwkant moest ’s middags optreden in de tram op 
de Punt en Cathy Westdorp was zo goed om even met een kleine 20 personen in klederdracht de 
zaal in de Dorpstienden op te fleuren. Ze waren geweldig enthousiast en hun dag kon niet meer stuk. 
Vereeuwigd op video en foto zullen we in Amerika nog vele malen gezien worden. 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 
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Cor Hameeteman   
 

VAN DE REDACTIE  
 
Zo, de vakantie is weer achter de rug en de normale werkzaamheden hebben hun aanvang weer 
genomen. Gedurende de zomer heb ik om een of andere reden altijd wat minder tijd voor genealogie 
dan die mooie winteravonden. Afgelopen weken is dat weer wat toegenomen, de avonden worden 
zichtbaar korter, en de regen verhoed dat er klussen buiten gedaan kunnen worden. Dit zal zeker voor 
meer mensen opgaan.  
Deze keer hebben we in de nieuwsbrief veel vragen, maar u weet waarschijnlijk ook wel dat de mensen 
die ze stellen dat doen om er een antwoord op te krijgen. Het aantal antwoorden echter is zeer gering. 
Beste donateurs, maak er wat moois van, maak het de redacteur nu eens moeilijk met dat hij een keuze 
moet maken in de stapels met antwoorden en artikelen die hij binnen krijgt. Mijn adres en e-mail adres 
staat bovenaan in de nieuwsbrief, en als je twijfelt kunt u ook nog bellen. Dus klim in de pen, en maak er 
wat moois van. 
Red.  
 

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 komende weken als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
8 september Dhr. S. Bax   3 november Nog onbekend 
22 september Dhr. W. Visser   17 november Dhr. C.J. Hameeteman 
6 oktober Dhr. H. van de Nieuwendijk 1 december Mw. E. Lassing   
20 oktober Mw. L. Maliepaard  15 december Mw. A Buscop 
 

Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen  5, - per dag ofwel  2,50 per dagdeel. Het 
bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen 
vasthouden, kunnen we ons voor stellen 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 meestal elke derde (dus niet de eerste) maandag van de maand gehouden (behalve 
de zomermaanden). Het verdient echter aanbeveling van tevoren even te bellen omdat er wel 
eens een werkavond uitvalt. 
 
 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEYNE KWARTIER 
 
In deze nieuwe rubriek willen we de lezers laten weten welke stukken er aan de bibliotheek in de 
afgelopen periode zijn toegevoegd: 

1. Aanzet tot een genealogie van Oeveren / door C.M.S.A. van Oeveren. 
2. Bouwlust Stellendam / door M.A. Lokker. 
3. Door de eeuwen heen broeders : familiegeschiedenis van het Brabantse geslacht Broeders / 

door Ineke van Rijn-Broeders. 
4. Gedenkschrift t.g.v. het 100 jarig bestaan van het Departement Middelharnis van de 

Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 1910 (kopie). 
5. Genealogie van de familie Van Lent(e) / door B. Verbiest. 
6. Genealogie van de familie Verbiest / door B. Verbiest. 
7. Goeree-Overflakkee in de branding / door Plancommissie Flakkee. 1958. 
8. Korenmolen Korenlust / door Jan van Wezel en Cathy Westdorp 
9. Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders. 1982 
10. Oude-Tonge in vroeger tijden / door E. Lassing-van Gameren. 
11. De ouwe waerelt : historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee. Jg. 1, no. 1. 
12. Stamboom van de familie Krauwer(s), Krouwer(s) ... / door Annie Bank. 
13. De Sonnenburg : een eeuw van kind tot kind, Middelharnis-Wassenaar. 1979. 
14. 65 jaar EMGO / door V. A. Vleesenbeek. 1994. 

 
 In het midden van de negentiende eeuw zijn veel gezinnen verhuisd van Goeree-Overflakkee naar 
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Texel en met name naar de Eierlandse polder. In 1998 heeft de heer Karel van Empel uit Den Burg 
een inventarisatie gemaakt om te zien of er van al die families nog nakomelingen zijn overgebleven 
op het Waddeneiland. Hij noemde die inventarisatie "Werkers uit Goeree-Overflakkee en hun 
nakomelingen in de Eierlandse poder". Het totaal bestaat uit 201 pagina's. Het Feyne Kwartier 
beschikt inmiddels over een exemplaar van die inventarisatie. Als er donateurs zijn met in hun 
stamboom personen, die rond 1850 zijn verhuisd naar Eierland kunnen zij hierin wellicht een 
aanvulling vinden voor hun stamboom. 
 

BOEKJE OVER DIRKSLAND SAS 
 
Afgelopen week (3 september) werd het eerste exemplaar van het boek “Dirksland Sas in 
Genealogische perspectief“ op een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. De Commissaris van de koningin 
van Zuid-Holland, de heer J. Fransen, kreeg in de raadzaal van het gemeentehuis van Dirksland het 
eerste nummer uitgereikt. Het boek, geschreven door mevr. Cathy Westdorp, gaat over de familie Van 
den Doel die bij het Dirkslandse Sas woonde. Het boek is fraai geïllustreerd met tekeningen, foto’s en 
kaarten uit verschillende periodes. Tijdens enkele toespraken werd duidelijk dat de hoofdpersoon van 
het boek, Jilles Cornelisz van den Doel, toenmalig sluiswachter, nog een verre voorvader van de heer J. 
Fransen is. Het boek begint in 1790 alwaar in het voorjaar de bouw van de grote schutsluis en 
sluiswachterwoning begon. De bouw werd aangenomen voor het, in die tijd,  astronomische hoge 
bedrag van fl100.000,00.  Het fyne kwartier koste destijds fl200,00. Wat er daarna allemaal met de 
bouw, de sluis en de wachters is gebeurd kunt u het beste zelf in het boek lezen. Het boek (64 pagina's   
A4 liggend) is een uitgave van de gemeente Dirksland en is te koop bij boekhandel Van der Boom aan 
de Voorstraat 41 in Sommelsdijk voor fl29,95. 
Red.  

 
Internationale Genealogische Goeree Dag 

 
“This is better than a candyshop”  was één van de vele engelse kreten die er te horen waren in “Het 
fijne kwartier” donderdag en vrijdag avond 6 en 7 september.  Het fijne kwartier had zijn deuren op 
verzoek van Leo Akershoek speciaal geopend voor de vele emigranten die voor de reünie gekomen 
waren. Het fijne kwartier zou om 19:30 openen, maar reeds om 19:05 hoorden we al een stem door 
een kier van de deur vragen of dit het genealogische centrum was. In een mum van tijd was de ruimte 
gevuld met 14 enthousiaste mensen uit Amerika en zuid-afrika. Er werd onder andere gezocht naar 
Lodder, Grinwis, Tanis, Lokker, Hameeteman enz. enz. Een Amerikaanse mijnheer (Lokker) slaakte 
op een bepaald moment een kreet van vreugde toen hij een trouwdatum in een van de vele klappers 
vond. “Only this date is worth my trip” antwoordde hij toen ik vroeg wat er aan de hand was. De avond  
was heel gezellig en er werd ontspannen maar zeer fanatiek gezocht. Het leek wel of er geen minuut 
verloren mocht gaan. Jennifer de Ruiter, een meisje van 13 jaar, deed zeker niet onder voor de rest 
van het gezelschap. Zij was zeer gedreven bezig met Grinwis, Hameeteman, de Ruiter enz. enz.  
Gedurende de avond werd er voor de liefhebbers nog een kopje koffie geschonken, maar velen 
hadden daar zelfs geen tijd voor. Aan het eind van de avond 22:00 i.p.v. 21:30 werden we hartelijk 
bedankt voor speciale openstelling. Niet alleen zij maar ook wij hebben genoten van deze avond. De 
vrijdagavond was eigenlijk net zo. Veel van de bezoekers die donderdagavond geweest waren zijn 
ook vrijdagavond weer langs geweest en Dhr. Lokker bracht zoals hij de avond er voor beloofd had 
zijn boek mee als gift voor de stichting.  
Zaterdag werd de eigenlijke reünie dag gehouden, er melden zich 43 buitenlandse deelnemers en 
zo'n 80 Nederlanders. De dag werd geopend door Cor Hameeteman, waarna de gesprekken 
onderling op gang kwamen. Na de lunch werden de aanwezigen in de zaal, maar zeker niet minder 
de organisator Leo Akershoek, verrast met een optreden van het Ensemble Eeuwkant. Hoewel de 
middag ook nog in de dorpstienden zou plaatsvinden, trokken er toch nog een aantal fanatieke 
genealogen naar Dirksland om te speuren, Jennifer de Ruiter was daar natuurlijk ook weer bij. 
Terugkijkend op het geheel denk ik dat Leo Akershoek van een meer dan geslaagde reünie kan 
spreken.  
Red. 

UIT DE ARCHIEVEN 
Onrust bij de kerk van Ouddorp 
Compareerden voor Jacob Arense Kruijsmeet ende Jacob Leunis Bouwer mannen van beschicke ’s 
lants Westvoorn, Cornelis Dam schepen van ’t Oudelant, Dirck Schiltman leenman en boode van 
Westvoorn, Jan Danielsz van der Heijde, Cornelis Tobiasz, Leendert Cornelis aleverwel mr. 
Metselaer- Dewelcke met solemnelen eede bij haer op huijden gedaen gecertficeert ende getuijgt 
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hebben, ten versoecke vande kerckenraet van ’t Outdorp, waerachtig te wesen, dat sij deposanten op 
den 10 julij 1681 laestleden geweest sijn in ’t Outdorp, als wanneer de requiranten aldaer bij den 
anderen in de kercke waeren om een predicant te beroepen, waertoe sij alreets een nominatie 
hadden gemaeckt, ende hebben wij gesien dat Jacob Arense Kruijsmeet jegenwoordig ouderling ( die 
beneffens  de gedep. Van E:E: Classe de nominatie aen de magistraet hadde gepresenteert) op de 
straet van eenige van het gemeene volck is aengetast, en hem bij sijn rock vattende, gevraegt 
waerom dat van Ouvren niet op de nominatie was gestelt, stootende en treckende hem sodanig dat 
hij naeulijcks in de kercke heeft kunnen geraecken, ende in de kercke sijnde om een predicant uijt de 
voorn nominatie te kiesen, hebben wij gesien dat een groote meenigte van ’t gemeene volck soo seer 
op de kercke is aengedrongen dat den koster de deur heeft moeten sluijten, en bleven aldaer rontsom 
en voor de deur vande kercke staen, loopende somwijlen met voeten op de deur om die alsoo open 
te krijgen, en dreijgden de requiranten doot te slaen ingevalle sij den genomden van Ouvren (die 
nogtans buijten de nominatie was) niet tot predicant quamen te beroupen, jae dreijgden indien sij ’t 
aen de kerckenraets persoonen niet konden wreecken, dat sij ’t aen haer Déé ende goederen souden 
verhaelen, ende andere diergelijcke grouwelijcke dreijgementen meer, gelijck wij dan mede ten tijde 
dat de kerckenraet scheijden (die door den voorn oproer met ’t beroep uijt de gemaeckte nominatie 
niet derfden voortgaen) gesien hebben, dat deselve uijt de kercke souden gaen ende de deur 
geopent werdende, het gemene volck soo seer op de requiranten sijn aangedrongen dat de 
predicanten (aldaer present sijnde haerluijden naeulijck konden weeren, vattende alsoo in ’t uijtgaen 
de een de ander van de kerckenraet bij de mouw, en haer dreijgende indien van Ouvren nier 
beroepen wierd, sulcx dat de gemelten requiranten met assistentie vande predicant door de troup van 
het gemeene volck als misdadigers sijn uijt de kerck geleijt. Voorst verclaeren wij deposanten dat 
eenige weecken geleden geduirende dese tumulte en oproerigheijt, drie distincte persoonen haeren 
glasen des nachts sijn uijtgeslaegen, te weten Gerrit Eduwarts Sandifort en Jan Daniels van der 
Heijden beijde out-ouderlingen, en Willem Stoffelsz. jegenwoordig diaken van de voors kercke. Ten 
laetsten verclaeren de voors deposanten dat sij eenige van het gemeene volck tot verscheijden malen 
hebben hooren seggen, dat sij metten anderen geresolveert hebben, indien de kerckenraet inde 
kercke comt dat sij haer daerinne sullen sluijten, ende doen horen (indien sij met goetheijt niet willen) 
met dwang een andere nominatie maecken en vervolgens den voors van Ouvren tot predicant 
beroepen. Wijders niet tuijgende soo waer moge haer comparanten Godt Almachtigh helpen. In 
oirconde der warheijt is dese bijde deposanten beneffens mannen van beschicke geteijckent, den 30 
julij 1681. 
RA, ORA, Goedereede 
 
 

NOTARIEEL ARCHIEF VAN DEN BRIEL 
Notaris Adrianus Ridderus (de Ridder). 

1015 
19-04-1648. Testament van Willem Arendszn. Pas en Grietje Dirksdr. beiden wonende te 
Middelhamis. De langstlevende zai de kinderen opvoeden tot hun 20e jaar of huwelijken state. De 
zoons krijgen bij huwelijk een mantel met een waarde van 6 pond vlaams en de dochters een hyck 
van dezelfde waarde en voor de bruiloft elk 50 gulden. De kinderen zijn Dirk Willemszn., Soetie 
Willemsdr., Maartje Willemsdr., Annetje Willemsdr. en Huibrecht Willemszn., welke elk nog uit de 
boedel zullen genieten 49 gulden als hen toekomende volgens testament van haar zuster Arendje 
Willemsdr. en welk geld de testateuren hebben ontvangen. De langstlevende is voogd en de 
weeskamer wordt uitgesloten. Gepasseerd ten huize van de testateuren te Middelhamis. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Jan Baltens Branderhoeve. 
15-09-1648. Testament van Frederick Janszn. Ekel van Westenhove adelborst onder kapitein Bruyns 
wonende den Briel. Hij benoernt tot erfgenamen Joachim Velthuysen en Anna Vitea man en vrouw 
wonende alhier en legateert aan de diaconie armen alhier 12 gulden, voor de dragers 5 gulden, voor 
de uithalers 2 gulden en de overige  begrafeniskosten zullen de erfgenamen uit zijn nalatenschap 
voldoen. Daartoe behoort o.a. een obligatie van 23 gulden. Gepasseerd ten huize van de testateur. 
Getuigen Evert Gijsbertszn. de Bij en Gijsbert Evertszn. de Bij. 
21-10-1648. Mutueel testament van Abel Jacobszn. en Leentje Jansdr. wonende Middelhamis. De 
langstlevende zai de kinderen opvoeden tot hun mondigen dage of huwelijk. Vader of moeders 
erfdeel bedraagt 10 gulden alsmede een uitzet. Bij vooroverlijden van alle kinderen moet de 
langstlevende aan de vrienden van de eerst overledene uitkeren 20 gulden. Voogden Gerrit 
Jacobszn. Criel en Pieter Arendszn. Spangers. Gepasseer ten huize van de testateuren. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Pieter Corneliszn. Penas.  
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02-12-1648. Testament van Hendrik Arendszn. Vinck en Soetge Andriesdr. man en vrouw 
wonende Middelhamis. De langstlevende zai de kinderen opvoeden tot hun mondigen dage of 
huwelijk. De legitieme portie van de kinderen bedraagt de helft van 5 gernet land weike de 
testateuren zijn gelegateerd door Maartje Gerritsdr. hun grootmoeder gelegen in de oude landen van 
Middelhamis in de Armenhoek alsmede 10 gulden. Voogden Andries Janszn. Cattestaart en Willem 
Aertszn. bakker, beiden wonende Middelhamis. Getuigen Jacobus Ridderus en Gillis Marcuszn. van 
Beeck. 
07-12-1648. Testament. Cornelis Michieiszn. van Coeckum en Maertje Govertsdr. wonende te 
Middelhamis benoemen tot hun erfgenamen hun kinderen Michiel Corneliszn., Annetje Comelisdr., 
Lambert Corneliszn. en Joos Cornelis of bij vooroverlijden hun descendenten. Bij overlijden van een 
der ouders zullen de kinderen de helft erven van de nalatenschap. Als de langstlevende hertrouwde 
zai Jooske hun jongste kind (indien ongehuwd) vooruit nemen de waarde van een vrije bruiloft 
alsmede 2 beste pakken en verder alhetgeen de gehuwde kinderen bij hun huwelijk hebben genoten. 
Voogden Aren Pieterszn. en Jan Corneliszn. Suyster. Getuigen Jacobus Ridderus en Gerrit Janszn. 
Reuse. 
30-09-1648. Testament van Jan Baptist de Villers soldaat onder kapitein van Suyiesteyn wonende 
den Briel. Hij legateert aan Grietje Dirksdr. wonende den Briel 50 gulden en aan Maertje Jansdr. 12 
gulden, terstond uit te betalen door zijn erfgenamen ab intestato na zijn overlijden. Getuigen Joost 
Spillebeen en Cornelis Arendszn. van den Heuvel. 
02-01-1649. Procuratie. Egbert Hallingh gewezen herbergier in den Haag is van mening metten 
eerste te gaan naar Oost-indie ter eenre en Annetje Wiltens zijn huisvrouw ter andere. Egbert stelt op 
heden zijn vrouw algehele procuratie te verlenen zodat zij kan handelen naar haar believen met al 
hun goederen, doch hij wil dat zij het huis en erf dat zij in den Haag hebben op de Langegracht niet 
mag verkopen nog bezwaren behalve met 100 daalders weike Annetje van Steenhuysen toekomen, 
alhetwelk zij comparanten samen besloten hebben. Getuigen Marcus Leendertszn. Verschueren en 
Thonis Pieterszn. 
02-01-1649. Egbert Hallingh gewezen herbergier in den Haag nu gereed om als soldaat te vertrekken 
naar Oost-indie revoceert, casseert en doet te niet zekere procuratie weike hij gepasseerd heeft op 
de advocaat Bal en Aert Hallingh zijn broer voor een notaris in den Haag ca 6 weken geleden omdat 
hij heden zijn vrouw machtiging heeft gegeven. Getuigen Marcus Lenaertszn. Verschueren en Thonis 
Pieterszn. 
24-02-1649. Schuldbekentenis. leman Pieterszn. Bette schipper wonende Ooltgensplaat schuldig de 
diaconiearmen van Middelharnis 100 gulden. Borgen Pieter Gerritszn. van Tol schipper wonende 
Middelharnis en Annetje Bastiaensdr. wonende Middelharnis. Getuigen Jacobus Ridderus en Daniel 
Jacobszn. 
03-03-1649. Testament. Maertje Arensdr. huisvrouw van Cornelis Gilliszn. fugitief wonende 
Middelharnis benoernt tot haar erfgenaam de diaconiearmen van Middelharnis met last om de 
volgende legaten uit te keren: aan Catharina Thonisdr. , Vrouwtje Thonisdr. en Jan Corneliszn., zijnde 
erfgenamen van Aagje Thonisdr.  haar zusters kinderen 50 gulden en aan Arendje  
Maertensdr. haar halve broers dochter 5 schellingen, terwiji de voorsz. armen haar huis en erf 
gelegen achter de kerk, daar de testatrice nu in woont, gedurende haar leven in goede staat moeten 
onderhouden en de reparaties verzorgen alsmede haar begrafenis moeten betalen. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Mattheus Roelofezn. Gepasseerd in Middelharnis. 
18-03-1649. Overeenkornst. Marcus Willemszn. weduwnaar van Ingetje Tonisdr. wonende den Briel 
met Cornelis Thoniszn. wonende den Briel als oom van de nagelaten weeskinderen als Thonis 
Marcuszn. en Lijsbeth Marcusdr. stellen het moeders versterf voor elk kind op 4 gulden. Getuigen Ary 
Pieterszn. Aldood (vermeld echter bij zijn merk als Sladood) en Daniel Jacobszn. 
02-04-1649. Attestatie. Jan Meer (tekent Johan Mayer) van Colcester gewezen stierman op het 
schip Samuel verklaart tw Pieter Thole wonende den Briel dat hij ca 6 maanden geleden als schipper 
uit de maas ter zeil is gegaan om te varen naar Colcester en dat de kapitein van het schip de 
schipper en de deposant daar af gehaald heeft en ipv hen twee anderen aangesteld heeft om het 
schip naar Oost-indie te brengen en dat de deposant heeft gezien dat er tegen de avond een grote 
wind is ontstaan en dat het schip orntrent de Vlaarnse bank is gebleven. In het zelfde schip bevonden 
zich nog Jacob Schans van Aken met Trijntje Schans zijn vrouw. Getuigen Hendrik Robbrechtszn. en 
Anthony Tibaut. 
25-04-1649. Schuldbrief. Jacob van Essen wonende Middelharnis schuldig Mr Abraham de Ridder 
over een jaar impost 24 gulden met waarborg zijn meubelen. Getuigen Arie Corneliszn. van Putten en 
Gerrit Bastiaenszn. Quint. 
H.J.v.d.Waag,  Spijkenisse, april 2001 
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VRAGENRUBRIEK 
 

Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, echter voor 
zover 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  01.31 – HEERSCHAP en NIMWEGEN 
 
Ik ben op zoek naar de (voor-)ouders van: 
 1. ABRAHAM HEERSCHAP, geboren te Ouddorp op 6 november 1823, overleden op 19 november 
1898. Abraham was gehuwd met JANNETJE DE LANGE, geboren op 18 maart 1825, overleden op 
25 november 1908. Zijn Amerikaans nageslacht noemt zich thans HASCUP. 
  
2. JACOB VAN NIMWEGEN, vermoedelijk ook in Ouddorp geboren. Getrouwd te Ooltgensplaat op 
27 december 1850 met LIJNTJE VAN DER MEIJ. Verder helaas niets bekend. 
  
Ook van deze personen worden gegevens van hun (voor-)ouders gezocht. 
Leo Akershoek, l.akershoek@hccnet.nl 
 
 
VRAAG  01.32 – BETTE 
 
Ik hoop een link te kunnen leggen tussen de 'Dirksland/Sommelsdijk-Bette's' en de Vlaamse Bette's, 
met name één van de nakomelingen van Guillaume BETTE, markies de Lede (overl. 13 juni 1658 te 
Duinkerken), die gehuwd was met Anna Maria de HORNES. Op 5-11-1635 werd hij benoemd tot 
gouverneur van Limburg en de landen van Overmaas. 
  
Ik ben op zoek naar de voorouders van: 

1. Johannes BETTEN, overl. 1819 in Dirksland, gehuwd met Maria HANCKE. Hun 
zoon Johannis, die op 10-12-1819 huwde met Neeltje POLDER, overleden op 05-05-1841, 
hertrouwde op 14-10-1842 met Katrina van WEEZEL. 

  
2. Iman Pieters BETTE, op 02-04-1714 gehuwd met Hommertje (of Rommertijn)  Arie... LOOIJ. 

Zij kregen vier kinderen: 
1-Elisabeth,  ged. 26-04-1715 
2-Pieter,  ged. 27-07-1721 
3-Lijsbeth,  ged. 02-01-1724 
4-Lijsbeth,  ged. 01-12-1726 

  
en een mogelijke aansluiting van 1+2 met: 

1. Jan Pietersz. BETTE, die in Sommelsdijk huwde (1) op 22 april 1647 met Crijntje Arentsdr, en 
(2) op 12 oktober 1653 met Huigje Abrahams.  

  
Verder zou ik graag in contact komen met de "Internationale Belangengroep de Bette - de Gruutere". 
Deze belangengroep zou (volgens Internet-informatie) beschikken over een verzamelband met daarin 
opgenomen allerlei fragmenten uit onderzoekingen, genealogische tijdschriften e.d. Dezelfde 
Belangengroep zou in 1960 nog een publicatie hebben verzorgd over "het Dirkslandse geslacht de 
Gruutere".  
  
Vermoedelijk rond 1900 vertrokken Leendert BETTE (geb. 08-11-1867) en Lambertus BETTE (geb. 
26-01-1870) vanuit Dirksland naar de Haarlemmermeer. Een deel van hun kinderen en kleinkinderen 
emigreerde naar Canada. 
Leo Akershoek, l.akershoek@hccnet.nl  
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VRAAG  01.33 – GOEMANS-AKERSHOEK 
  
LENA AKERSHOEK op 28 februari 1802 in Ouddorp geboren, overleed te Dreischor op 01 mei 1879. 
Zij was gehuwd (op ??, te ??) met JOH. GOEMANS, geb. op 13 juni 1800 te Dreischor en aldaar 
overleden op 20 augustus 1873. Een geschilderd portret van LENA AKERSHOEK zou in een 
museum te Dreischor aanwezig zijn. 
  
Wie weet wie haar (voor-)ouders waren? 
Leo Akershoek, l.akershoek@hccnet.nl  
 
 
VRAAG  01.34 – WIELAARD 
 

In mijn familie met de achternaam Faassen, van wie mijn voorvader Franciscus (Frans)  rond 1760 in 
Oude Tonge woonde (een boedellijst, opgemaakt na zijn overlijden, bevindt zich in het 
weeshuisarchief van Oude Tonge dat in het ARA te Den Haag wordt bewaard, maar dit terzijde) komt 
in de 20

e
 eeuw aangetrouwd Wielaard voor met voorvaders die in de 19

e
 eeuw o.a. in Ooltgensplaat 

en Sommelsdijk woonden. Een zoektocht op internet, bij het CBG en in de archieven van de 
gemeente Rotterdam, Middelharnis en in die van het Feyne Kwartier te Dirksland (voor de laatste 
twee met dank aan Jan van Wezel) leverde gegevens op over “mijn” geslacht Wielaard, maar leverde 
ook gegevens op over andere Wielaard’s die ik nog niet kan koppelen. 
Mijn aandacht richt zich voorshands op Klaas Wielaart en zijn vrouw Ariaantje Goossens die 
waarschijnlijk pas in Ooltgensplaat komen wonen na de geboorte van hun (oudste?) zoon Adriaan.  
Gedoopt te Ooltgensplaat hun kinderen: 
29-3-1739 Neeltje  
17-3-1741 Dirk  
22-1-1743 Dirk.  
 
Klaas is de oudste mij bekende Wielaard die “in de lijn” zou kunnen zitten. Van hun zoon Adriaan die 
08-11-1754 te Ooltgensplaat  met Lena de Ruiter huwde is het volgende bekend geworden. Hun 
eerste kind wordt Klaas genoemd en hun derde kind Adriaantje.  
De geboorte van Adriaan werd niet gevonden, maar zal waarschijnlijk voor 1739 zijn. Gezien de 
huwelijksdatum zou dat kunnen kloppen.  
Wie helpt aan de volledige gegevens van Klaas en zijn zoon Adriaan, zo mogelijk met voor- en 
nageslacht en aanverwanten. Tevens de vraag of er Wielaard’s zijn die familieonderzoek doen of 
deden en over gegevens beschikken die men wil afstaan? 
mevr. M. Mulder-Faassen,Wijngaarden 

 
 
VRAAG  01.35 –WITTE 
 
Gevonden in het doopboek van Ouddorp de doop van Pieter Leenderts Witte op 27-09-1643 en 
daarbij zijn ouders Leendert Wittese en Laurijntje Aertsdr. 
Via de kwartierstaten en stamreeksen in "Onze Voorouders" van dhr.Schelhaas kwam ik nog een stap 
verder terug bij Witte leenderts (als nr.632) waarschijnlijk gehuwd met Crijntje. 
Een hypothese is nu dat deze Witte een zoon is van Leendert Wittese uit Dirksland, gehuwd met 
Tanne Jans (genoemd: Rechterlijk Archief Dirksland nr.30).Dit omdat geen andere broers of zusters 
in Ouddorp zijn gevonden en het dus lijkt of hij alleen van 'elders' is gekomen. 
Mijn vraag is of deze hypothese te bevestigen is? 
J.H.Witte, Maarssen 
 
 
VRAAG  01.36 –VAN WEZEL 
Teven antwoord op vraag 00.021 
 
Op de bovenstaande door mij gestelde vraag in het maart 2001 nummer van onze nieuwsbrief 
hebben ik meerdere antwoorden ontvangen. Ik noem: Leo Akershoek en Maartje van der Linde, die 
mij adviezen gaven over de manier waarop ik verder zou kunnen zoeken. Ik ben hun zeer erkentelijk 
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voor hun reactie. Het meest gebaat was ik echter met een reactie van dhr. Ger Klein uit Arkel. Hij 
heeft een contact in Amerika waarvandaan hij mij het volgende wist te melden:  
De door mij gezochte Maatje Troost, die in augustus 1872 is geëmigreerd naar Amerika vanuit 
Middelharnis is op 15 december 1872 voor de derde maal gehuwd in Lodi, Bergen Country, New 
Jersey met Johannes Venneman.  
Ik ben nu benieuwd of nog te achterhalen is wat er is gbeurd met de drie kinderen van mijn 
overgrootvader, die zij uit haar tweede huwelijk heeft meegenomen en die uiteraard ook "Van Wezel" 
heten. Dat waren Cornelia, 21-8-1865,  Leendert 22-1-1867 en Arie 25--1-1868. Zijn daar thans nog 
nakomelingen van? 
Dhr. Klein zou nog proberen via zijn contactpersoon in Amerika hier meer over te weten te komen. 
Zo zie je maar weer dat een vraagstelling in de nieuwsbrief buitengewoon zinvol kan zijn. 
J. van Wezel, Stellendam. 
 
 
VRAAG  01.37 –DE RUITER, HOEK 
 
Onder de deelnemers aan de Internationale genealogische dag die op 8 september in Ouddorp werd 
gehouden, bevond zich de 13-jarige Jennifer DeRuiter. Zij was de jongste deelneemster en bijzonder 
actief. Op haar school heeft ze al opstellen gemaakt en spreekbeurten gehouden over verschillende 
aspecten met betrekking tot haar genealogisch onderzoek. 
Mocht U gegevens over De Ruiter en/of Hoek hebben, neem dan (in het Engels) contact met haar op 
en zend haar zoveel mogelijk gegevens. 
Haar emailadres is: ChristianBabe88@aol.com 
 
 
VRAAG  01.38 –KATS, CATS 

 
Generatie I 

1 Hendrika Hendruss KATS, geboren op 03-08-1842 te Waddinxveen. 
Gehuwd  op 25-jarige leeftijd op 07-05-1868 met Marinus Marinus van der BOOM , 26 jaar 
oud, geboren op 06-03-1842 te Nieuwe Tonge. 
Generatie II 

2 Hendrus Leendert KATS , geboren op 25-03-1798 te Dirksland. 
Gehuwd  op 41-jarige leeftijd op 25-10-1839 met de 24-jarige 

3 Neeltje Hendriksdr KOMTEBEDDE , geboren op 02-09-1815. 
Generatie III 

4 Leendert Cornelis KATS , geboren op 24-09-1752 te Dirksland. 
Gehuwd  op 29-jarige leeftijd op 24-02-1782 met 

5 Lijntje Tonisdr EMAUS . 
Generatie IV 

8 Cornelis Jacobs KATS , geboren op 12-01-1710 te Dirksland. 
Gehuwd  op 33-jarige leeftijd op 08-11-1743 met 

9 Hendrika Dankertsdr BROOSHOOFD . 
Generatie V 

16 Jacob Huigens KATS . 
Gehuwd  op 09-04-1708 met 

17 Cornelia Cornelisdr MELISSANT . 
Generatie VI 

32 Huig Jacobs CATS , geboren op 08-12-1647 te Dirksland. 
Gehuwd  op 22-jarige leeftijd op 23-11-1670 met 

33 Dina Leendertsdr LODDER . 
Generatie VII 

64 Jacob Pieters CATS . 
Gehuwd (1)  voor 1634 met Huigchie Jansdr. . 
Gehuwd (2)  op 03-12-1634 met Arentie Heynderix HENRIEX .  

65 Arentie Heynderix HENRIEX . 
 
Vraag: 

1. Waar kwam Jacob Pieters CATS vandaan, is er een link te leggen met de tak Kats, Cats, 
Katz, Catz van Ouddorp? 
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Verder heb ik nog wat losse gegevens van de tak in Ouddorp 

1. Pieter Cornelis Cats genoemd als belender in het oude land in de jaren 1599-1608 
Bron:Deelkwartierstaat F:  Breen-Krijger. 

2. Huig Pieters Cats—is hij een broer van Jacob Pieter Cats(64)? 
3. Pieter Huigens Cats. 
4. Willem Huigens Cats. 
5. Cornelis Huigens Katz 
6. Hugo Cornelis Kats trouwt Cornelia Jacobs Bree 
7. Aren Kornelis Katz trouwt Neeltie Pieters Koolman 

 
Wie kan mijn vragen beantwoorden? 
C. van der Boom, Stellendam 
 
 
VRAAG  01.39 –ZANTEN, SANTEN 
 

Generatie I 
1 Maria van ZANTEN, geboren te Oude Tonge. 

Gehuwd op 24-01-1830 met Marinus Cornelis van der BOOM, 23 jaar oud, geboren op 
27-12-1806 te Nieuwe Tonge. 
Generatie II 

2 Jacob van SANTEN, geboren circa 1765, overleden op 20-03-1809. 
Gehuwd met 

3 Maria OVERDIJK. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria van ZANTEN, geboren te Oude Tonge (zie 1 op blz. 34). 

Vraag: Waar komt Jacob van Santen vandaan, overlijdens  en huwelijks acte geven daarop geen 
antwoord. 
C. van der Boom, Stellendam  
 
 
VRAAG  01.40 –VERNIET 
 
Engeltje Vierniet, ondertrouw op 10-08-1742 te Oude Tonge met Hugo Bastiaansz Hoogmoed 
gedoopt op 26-12-1707 te Oude Tonge 
Wie kan mij helpen aan de geboorte datum van Engeltje Vierniet 
Is Adriaan Vierniet, een broer van Engeltje Vierniet ? 
P.J.Hoogmoed, Almere 
 
 
 
 
 
VRAAG  01.41 –MELAAR 
 
Op 4 april 1821 werd te Middelharnis geboren Adrianis Melaar. Als moeder werd vermeld Johanna 
Melaar, ongehuwd. Dd. 29 april 1821 werd dit kind als haar onechte zoon gedoopt te Middelharnis. 
Johanna is op 15-10-1855 te Stad a/h Haringvliet ongehuwd overleden. Zij zou afkomstig zijn 
geweest uit Ouwerkerk ( bij Zierikzee ?). Haar nageslacht is mij bekend. Wie kan mij meer over haar 
en/of over haar voorgeslacht meedelen ?  
P.Knotters, Gouda. 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 

ANTWOORD OP VRAAG 01.28  - KONING,ZOETERMEER.  
 
In het trouwboek van Middelharnis heb ik gevonden dat Gerrit Cornelisz afkomstig was van 
Middelharnis. In het doopboek Middelharnis (1665-1695) vond ik maar één Gerrit van één Cornelis 
(zonder achternaam). Ik denk dat dat de gezochte Gerrit Cornelisz (Koningh?) is, gehuwd met 
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Annetje Arents(dr). Dit echtpaar liet te Middelharnis dopen: 
    - 16-10-1678 Gerrit, 
    - 24-12-1679 Leendert 
    - 31-10-1683 Maatje 
    - 23-09-1685 Willem 
Jannetje Gerrits Koningh werd gedoopt te Middelharnis op 9 juni 1696. 
 
Volgens de gegevens in een bewerking van het trouwboek: 
Klaas Lauwerse (i.p.v. Lauris) Soetermeer (i.p.v. Zoetermeer) gaat, als j.m. van Middelharnis, aldaar 
in OTR, op 26 april 1659, met Dingena Jans, j.d. van Middelharnis. 
  
Leo Akershoek, l.akershoek@hccnet.nl 
 
 
ANTWOORD op VRAAG 01.30 – GOEREE (6

e
 Jrg/nr. 2) 

 
Een zeer vergelijkbaar Wapen als van Goeree werd gebruikt bij de tekst 
van de Garfzerk van Cornelis Cornelisse van Goeree in Zuidland. Hij 
was in leven Schout van 't Suitland en stierf op 12 oktober 1612.  
Het Wapen is te omschrijven als een verticale streep, en de onderzijde 
links omhoog terug wijzend (als in nieuwsbrief), aan de bovenzijde van 
de verticale lijn buigt rechts omlaag terugbuigend. Halverwege de 
verticale lijn is een korte dwarsstreep, die aan de onderzijde 
een omgedraaide V-vorm bevat. 
Bovenstaande heb ik gevonden in de Grafschriften van Zuidland 
aanwezig in Streekarchief van Voorne Putten in Brielle. 
 
Dick van Schouwen 
 
COLOPHON 
Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 

Voorzitter:C.J. Hameeteman, Middelharnis 
Secretaris: E. Lassing-van Gameren, Oude Tonge 
Penningmeester:  
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Leden:J.H. Kalle, Herkingen, C. Westdorp, Dirskland 
I. Bax, Oude Tonge, W.G. Visser, Sommelsdijk 
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NIEUWSBRIEF  
 

December 2001                                                                                                                   6e jaargang, nr. 4 
 
 
redactie: secretariaat: 
J.H. Grinwis mw. E. Lassing-van Gameren 
Blienkerd 11  Washingtonstraat 26 
3252 CE Goedereede 3255 VJ Oude Tonge 
Tel. (0187)492099  na 18:00 tel. (0187)641662 
e-mail: jgrinwis@flakkee.net  e-mail: rlassing@flakkee.net 
 
website van de stichting: http: //www.flakkee.net  (N.B. via rubriek cultuur) 
fax van de stichting 020-8829131 

 
VAN HET BESTUUR 

Welkom Jan! 
 
In de ene nieuwsbrief neem je afscheid van een Jan en een brief verder verwelkom je een Jan. De ene 
penningmeester gaat en de andere komt. Na lang nadenken en hier en daar vragen, is er toch nog vrij 
onverwacht weer een nieuwe penningmeester op het toneel verschenen in de persoon van onze 
nieuwsbriefredacteur Jan Grinwis. Het bestuur is daarmee weer voltallig en daar zijn we heel blij mee. U 
hebt allemaal ondertussen van zijn redacteurskwaliteiten kunnen genieten, dus ik kan met een gerust 
zeggen dat dit nieuwe stukje werk voor hem slechts een fluitje van een cent zal blijken te zijn, maar u 
weet dat het in alle besturen meestal zo is dat het niet blijft bij het ene stukje waarvoor je ingehuurd bent. 
Nogmaals welkom Jan en veel succes bij de uitbreiding van je taak. 
 
Jubilea 
Als u het “Eilanden Nieuws” leest hebt u ongetwijfeld weer een pennevrucht van onze secretaris kunnen 
lezen en dan bedoel ik niet op de fraaie stukjes die ze in haar eigen hoekje in deze krant schrijft, maar op 
de aankondiging van de jubilea. Afgelopen maand bestond het Feijne Kwartier 5 jaar en volgend jaar 
hoopt de stichting 10 jaar te bestaan. We willen deze lustra niet zomaar voorbij laten gaan, maar ze 
beide gelijktijdig heuglijk vieren met een Genealogische dag in één van Dirkslands verenigingsgebou-
wen “De Schakel”. Als data is daarvoor 20 april gekozen. Twee sprekers hebben we daarvoor kunnen 
vastleggen en dat is Prof dr. F. A. M. Grapperhaus, een grote deskundige op het gebied van belastingen. 
Hij heeft diverse publicaties op z’n naam staan en een deel daarvan heeft te maken met de belastingen 
in de historie. Dat is nu net het onderwerp waarvan wij graag het één en ander willen horen op deze 
genealogische dag. Bij uw onderzoek heeft u er allemaal mee te maken: kohieren, eerste, tweede 
heven enz, belasting op het familiegeld, de tiende penning, de honderdste penning enz.. Wat kun je daar 
als genealoog allemaal uithalen? Prof. Grapperhaus heeft onze wensen aangehoord en is zich aan het 
beraden wat hij ermee kan doen. We zijn natuurlijk al heel blij met z’n toezegging. Verder hebben we 
gezocht naar een spreker over het notariaat voor 1900 en dat is notaris Korbijn uit Oude Tonge 
geworden.   
 
Werkgroep 
Eén keer per maand zit de werkgroep in het Feijne Kwartier. Ze zijn al maandenlang bezig om alle 
advertenties in alfabetische volgorde op te plakken. Dat is echt een hele klus. Het zou heel fijn zijn als er 
wat nieuwe werkgroepleden bijkwamen. Natuurlijk snappen we best dat u eigenlijk voor dergelijk werk 
gevraagd zou willen worden, maar dat is nu net het probleem: wij weten nl. niet wie er zin en/of tijd heeft. 
Aarzel dus niet en meld u aan bij de secretaris. Ook ons centrum kan er best een fors aantal 
medewerkers bij gebruiken. Er zijn te weinig schouders die het vele werk moeten dragen. We hebben 
ook echt dringend een medewerker voor onze website nodig. Marco Tieleman zoekt hulp bij het 
verder opzetten en uitbouwen. Als u interesse heeft, bel dan naar het secretariaat!!!!! 
 
Cursus 
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Er komt dit voorjaar weer een basiscursus genealogie en wel op 18 februari, 4 maart en 18 maart. Er zijn 
nog plaatsen vrij!!!!! 
Cor Hameeteman 
 
Geachte genelogische vrienden en vriendinnen, 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen in een stukje van de voorzitter dat ik mijn 
bestuurslidmaatschap van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee heb neergelegd 
(bedankt voor de goede woorden in dat stukje). Helaas hebben medische redenen mij genoopt tot dat 
besluit. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik, die de redacteur mij biedt, om persoonlijk via de 
nieuwsbrief afscheid te nemen. Met groot plezier heb ik dit werk gedaan. Met de vorige redacteur, Bram 
van Evelingen, kwam ik in contact in 1982. Hij was toen bezig met het opzetten van een stamboom 
Keijzer/Keizer, mijn schoonfamilie. Door de contacten met hem werd ik zelf ook besmet met het 
genealogie-virus. Een virus, waar geen geneesmiddel voor te vinden is. Als je die eenmaal hebt ben je 
veroordeeld altijd met genealogie bezig te zijn. Overigens doe ik dat nog steeds met veel plezier. Met 
behulp van Bram en van vele anderen heb ik intussen al een schat van gegevens over mijn eigen familie 
verzameld. Ik ben ook blij met het feit dat ik inmiddels anderen op dit gebied van dienst kan zijn. Dat 
hoop ik ook te blijven doen en als er zoekopdrachten binnen komen wil ik die graag in behandeling 
nemen. Dat kan op mijn eigen tijd en in mijn eigen tempo. Daarvoor hoef ik niet 's avonds op pad, maar 
kan dat overdag doen wanneer het mij uitkomt. Graag zal ik vragen op dit gebied ontvangen via mijn 
emailadres jvanwezel@rdnet.nl, of per post op het adres Raadhuisplein 1, 3251 V Stellendam, telefoon 
0187-491663. Als bestuurslid neem ik afscheid. Ik dank allen hartelijk voor de plezierige contacten, die 
wereldwijd zijn ontstaan. Ik wens de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, en u allen als 
donateurs of begunstigers, van harte veel succes toe in de toekomst met het zoeken naar ons 
voorgeslacht, waar ook ter wereld. 
Jan van Wezel 
 

VAN REDACTIE EN PENNINGMEESTER 
 
Nu dan ook nog penningmeester, wie had dat gedacht iets meer dan een jaar geleden, nou ik in ieder 
geval niet. De rede waarom deze wissel heeft plaats moeten hebben betreur ik ten zeerste, maar op veel 
zaken in het leven hebben we nu eenmaal geen invloed. Nu de zaken dan eenmaal zo liggen vind ik het 
oppakken van deze taak heel leuk. Het penningmeesterschap zoals Jan van Wezel dat opvatte zal een 
uitdaging zijn, Jan deed dit minutieus en precies volgens zijn planning, niets laten liggen maar gelijk 
afwerken is wat Jan hoog in het vaandel heeft staan. Genoeg hierover, we gaan het over genealo-gie 
hebben. 
De reacties die we op de rubriek “AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEYNE KWARTIER” hebben gekregen 
zijn zo leuk dat we hebben besloten om de complete inventaris van de bibliotheek te publiceren. Zoals 
het er nu naar uitziet zal dat gebeuren in 4 delen verdeeld over het jaar 2002. Aan elke nieuwsbrief wor-
den een paar bladzij-den van de inventaris toegevoegd die aan het eind van het jaar als een boekje bij 
elkaar te nemen is. Waar ik eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig naar ben is hoever de stukken cq. 
de artikelen zijn die binnenkort allemaal worden toegezonden om te plaatsen……We wachten immers 
met smart, weet u het nog? Voorlopig heb ik nog wel wat ruimte om artikelen te plaatsen. Heeft u een 
idee en vindt u de gok te groot om het te schrijven met als risico dat het niet geplaatst wordt, dan kunt u 
gewoon bellen, schrijven of mailen. We kunnen dan vooraf over het idee overleggen. Het hoeft natuur-lijk 
niet, ik wil alleen de drempel zo laag mogelijk maken. Mijns inziens moeten wij met zijn allen, en dat zijn 
er inmiddels 300, een stichting zijn, die genealogisch nieuws met elkaar willen maken en delen. Vindt u 
dat schrijven dan uiteindelijk dan toch te lastig dan heeft u wellicht ideeën over artikelen die u graag eens 
zou willen zien. Welnu laat u mij dat weten dan kunnen we daar aan gaan werken.  
 
Euro’s 
Euro’s….. Het zal niemand ontgaan zijn en velen zullen inmiddels de nieuwe blinkende betaalmiddelen 
al onderzoekend door de vingers hebben laten glijden. Alle bedragen in de nieuwsbrief zijn inmiddels 
aangepast aan onze nieuwe munteenheid “de euro”. De hoogte van de minimum contributie voor 
donateurs is vastgesteld op € 9,50. Zwart wit kopie € 0,12, kleuren kopie is € 0,50 en koffie € 0,50 

mailto:jvanwezel@rdnet.nl
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Genealogische dag Goeree en Overflakkee 
U als donateur wordt natuurlijk de primeur voor de intekening voor deze dag gegeven. U wordt ontvan-
gen met koffie en cake. Aperitiefjes zijn voor eigen rekening. De Genealogische dag Goeree en Over-
flakkee is vastgelegd voor 20 april 2002, van 10-16 uur. De kosten bedragen € 1,50 voor donateurs en  
€ 3,00 voor belangstellenden. Voor € 7,00 is het mogelijk een broodmaaltijd, met soep, te reserveren. Wil 
een ieder die deze dag wil bezoeken dit aangeven cq. reserveren via e-mail of post aan het secreta-riaat. 
E-mailadres of postadres staan rechts boven in de nieuwsbrief.  
In het geval dat u een broodmaaltijd wilt nuttigen willen wij ook graag een reservering, deze reservering 
kunt u gelijktijdig opgeven aan het secretariaat. Deze broodmaaltijd moet echter wel vooruit betaald 
worden en dit kunt u doen door € 7,00 te storten op rekening 36.13.32.181 ten name van GCGO te 
Dirksland onder vermelding van uw naam en postcode. Graag alleen de broodmaaltijd betalen en niet de 
entree voor de dag zelf, deze willen we bij de toegang contant ontvangen. 
Red.  
 

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 komende maanden als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
15 december Mw. A. Buscop   6 april  Dhr. S. Bax 
5 januari Dhr. W.G. Visser  20 april  LET OP !!!! Geen open dag 
19 januari Dhr. W. Stuve   4 mei  Dhr. H. van de Nieuwendijk 
2 februari Dhr. J.H. Kalle   18 mei  Dhr. C.J. Hameeteman 
16 februari Mw. L. Maliepaard  1 juni  Dhr. W.G. Visser 
2 maart  Mw. E. Lassing   15 juni  Dhr. W. Stuve 
16 maart Mw. A. Buskop   14 september Dhr. J.H. Kalle 
 
Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen € 2,40 - per dag ofwel € 1,20 per dagdeel. Het 
bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen vasthouden 
kunnen we ons voor stellen 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. 
 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEYNE KWARTIER 
 
1. Cornelis Jacobus Snijders, 1852-1939 / door G. van de Berg. 1949 
2. De Wit, 400 jaar R.K. boeren van West-Brabant, Flakkee en Tholen / door Theo P.M. de Wit. 2001 
3. Dirksland Sas in genealogisch perspectief. Van den Doel: schippers, veerlieden en sluiswachters / 

samengest. door Cathy Westdorp. 2001 
4. Genealogie van de familie Slis / P.L. Slis. 2001 
5. Het geslacht Mooijaart / I.C. van Agteren-Kooijman en G. van Agteren. 2001 
6. Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Goedereede / door P.F.A. Vrolijk.  1977 
7. Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Ouddorp / door W.J. Meijerink.  1978 
8. Inventaris van het archief van de voormalige gemeente Onwaard, 1724-1857 (1969) / door G.J. 

Brink, 1989 
9. Jubileumboek R.K. parochiekerk O.L.V. Hemelvaart Oude-Tonge, 1898-1998 / Johan de Boet. 1998 
10. The Lokker family : a journey of 300 years / by Steve Lokker.  2000 
11. De ouwe waerelt : historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee. Jg. 1, no. 2 (Meekrap-

themanummer) 
12. Parenteel van het geslacht Du Pree-Dupré, ca. 1600 tot heden op Goeree-Overflakkee / A. du Pree. 

2001 
13. Parenteel van het geslacht Ho(o)gerwerf, 1700-heden, Vlaardingen en Goeree-Overflakkee / A. du 

Pree. 2001 
14. Tafels op de resolutieboeken van het stadsbestuur van Goedereede, 1604-1811.  2 dl., 1978 
15. Werkers uit Goeree-Overflakkee en hun nakomelingen in de Eierlandse polder / Karel van Empel. 

1998 
16. Zeeuwse emigranten. 2 dl. , 1990-1991 

ONDERZOEK IN DIRKSLAND 
 
Het is mogelijk om onderzoek te laten verrichten. Deze zoekopdrachten kunnen binnen ons archief Het 
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Feyne Kwartier" in Dirksland vallen (voor 1811), maar ook buiten ons archief in gemeentelijke archieven 
van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De prijs voor 2002 in euro’s is vastgesteld op 
€ 12,- per halfuur. Daar kunnen nog de kosten voor kopieën bij komen en natuurlijk de portokosten. Als 
er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek, dit om de kosten niet te laten oplopen. Voor dit 
onderzoek kunt u contact opnemen met: Jan van Wezel, Raadhuisplein 1, 3251 AV Stellendam, telefoon: 
0187-491663, e-mail adres:  jvanwezel@rdnet.nl 
 

UIT DE ARCHIEVEN 
 

NOTARIEL ARCHIEF VAN DEN BRIEL 
Notaris Reynier de Neeff 

No 1017 
 
Concepten van requesten aan de Staten van Holland, Rekenkamer van Holland en de magistraat van 
den Briel, opgemaakt door deze notaris tbv derden 1655-1700. 
l verbroken lias. 
 
1655? Bartel Jans van Butten wonende den Briel voor deze pachter van de impost op hier over de stad 
van den Briel en de landen van Voorne. 
1656. Willem Leenderts de Jonghe borger en korenkoper wonende Dirksland op Over-Flakkee ca Crijn 
Goudswaard en Adriaan Houckman pachter van de impost van de rondematen over 
1656, onder verwijzing naar een schepenvonnis van 30-11-1656. 
1656. Aren Claasse Thoff winkelier binnen Middelharnis is in augustus 1656 door Cornelis Gerrits Mol 
pachter van het gemaal binnen Middelharnis gedaagd voor de schepencommissaris van den Briel om te 
bewijzen dat hij de molen van Middelharnis aan de kinderen van zijn vrouw had overgedragen. 
20-08-1675. Franchois du Pierre majoor van de militie binnen den Briel heeft voor de 2e maal een 
aanslag biljet ontvangen van de dubbele 200e penning waarbij van hem 40 gulden werd geëist omdat 
zijn ambt werd begroot op 4000 gulden, doch dat hij tegenwoordig onmogelijk van zijn tractement kan 
leven en dat hij de le maal al 40 gulden heeft betaald; hij is een oud man die al 57 jr de landen heeft 
gediend, waarvan de laatste 20 jr als majoor binnen den Briel en verzoekt kwijtschelding. 
06-10-1682. Sr Frederick de Graeff en juffrouw Maria van der Velde echte man en vrouw wonende alhier 
hebben in handen van Reynier de Neef notaris alhier gesteld een besloten testament bezegeld met 4 
zegels in rode Iak op een zegel van 3 gulden met verzoek dit testament te sluiten in deze ornslag en het 
geheel te bewaren. Getuigen Hendrik van Beecq en Casparus Verhoeff. 
27-06-1682. Cornelis de Milde, Jan de Milde en Jan Lambrechts Oudwater allen burgers en kuipers 
binnen den Briel stellen dat zij volgens art 4 van de ordonnantie wegens het gilde van de kuipers slechts 
1leerjongen mogen hebben op een boete van 12 gulden, doch dat zij zich niet met 1 leerjongen kunnen 
behelpen, aangezien de visserij of haringvangst zeer toeneemt en wellicht met gods hulp nog meer zal 
toenemen en dat zij buiten de voorsz. leerjongen geen knecht kunnen krijgen om hen te helpen en dat 
daarom de reders genoodzaakt zullen zijn hun vaatwerk buiten den Briel te laten maken en verzoeken 
daarom 2 ipv 1leerjongen te mogen houden. 
06-01-1683. De veerlieden van den Briel op Maassiuis bekiagen zich dat het veer verslechtert, zo ten 
opzichte van te weinig reizen van de passagiers en andere mensen zodat zij slechts 3 reizen per dag 
kunnen maken en speciaal het wekelijks varen van Pieter Corsse van den Briel op Delft hen veel schade 
berokkent, zodat zij niet meer kunnen rondkomen om hun huishouden te generen; zij hebben dure veren 
terwiji Pieter Corsse met een oude kwade schuit vaart en zij verzoeken u hem te verbieden met deze 
schuit te varen en hen toe te staan een nieuwe schuit te laten maken om op Delft te varen en de te 
vervoeren waren en passagiers droog over te laten komen. 
09-05-1683. Pieter Jacobs van der Wael stelt 22 jr als booter of roeier op de vaartuigen van de 
Commissarissen binnen den Briel te hebben gediend en dat de admiraliteit te Rotterdam hem heeft 
ontslagen en hem medegedeeld is dat hij gedurende zijn leven slechts het halve tractement zou genieten 
zonder meer; dat de admiraliteit een ander persoon in zijn plaats heeft aangesteld die niet alleen 
onervaren is doch zelfs R.K. en een vrouw heeft getrouwd van dezelfde religie; dat verzoeker iemand is 
van 60 jr die vele jaren de dienst heeft waargenomen en alsnog bekwaam is om zijn dienst te verrichten 
en bij ziekte altijd voor een vervanger heeft gezorgd en dat het hem zwaar is gevallem dat hij uit de 
dienst is ontsiagen aangezien hij een vrouw heeft die haar ene hand niet kan gebruiken. Hij verzoekt 
hem weer in dienst te nemen of hem gedurende zijn leven het gehele tractement toe te zeggen. 
30-06-1683. Dirck Andrieszn. van Hoochduyn en Jan Arenszn. Arckenbout beiden duinmeiers van de 
grafelijkheidsduinen binnnen den lande van Voorne over het jaar 1682 klagen dat door het veelvuldig 
jagen en het versterven van het konijn zij geconstateerd hebben dat de voorsz. duinen van het konijn 
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zodanig zijn ontbloot, dat het niet mogelijk is om enig konijn te vangen en verzoeken gedurende het 
lopende jaar een jachtverbod op konijnen, daar zij anders niet aanfokken.. 
01-07-1683. Zelfde verzoek. 
01-08-1683. Trijntje Jansdr. weduwe van Cornelis Arenszn. Ryswijck in zijn leven korenmolenaar te 
Rockanje heeft sedert het overlijden van haar man door haar zoon die jong van jaren is het koren op de 
voorsz. molen laten breken doch dat ivm de slechte constitutie van de ingezetenen aldaar en het 
verminderen van de huisgezinnen het haar niet mogelijk is haar met haar huishouden te kunnen generen 
en dat zij niet half kan bestaan omdat zij verplicht is boven de pacht van 100 gulden de verponding van 
14 gulden nog te moeten dragen alsmede de lasten van reparatie, die door het overlijden van haar man 
niet klein zijn en dat zij van de pachters van het gemaal heeft gehoord dat zij een cautie van 500 gulden 
moet stellen, hetgeen haar onmogelijk is, daar zij een bedroefde weduwe is met 4 kinderen en verzoekt 
vermindering van de pacht. 
02-08-1683. Abraham Langstraat korenmolenaarvan Oudenhoorn heeft geconstateerd dat ten opzichte 
van enkele jaren geleden het aantal huisgezinnen met ca 50 is verminderd door uitsterven en dat sedert 
de vestiging van een korenmolen te Hellevoetsluis de huisgezinnen die vroeger in Oudenhoorn of 
Nieuwenhoorn hun koren lieten breken nu gemakkelijk bij de molen van Hellevoetsiuis hun koren laten 
breken en hij zijn huishouden niet langer kan onderhouden, te meer daar hij boven de pacht van 141 
gulden nog de verponding moet betalen alsmede grote reparaties en verzoekt de pacht te verminderen. 
14-04-1684. Ary Stapel wonende Rockanje stelt dat Truytje Jansdr. weduwe Cornelis Arenszn. Ryswyck 
korenmolenaar te Rockanje bij rekest verzocht heeft ivm haar desolaten staat om vermindering van de 
pacht welk rekest door U in handen is gesteld van de rentmeester-generaal in Voorne Johan Teding 
Berghout en dat hij van de voorsz. rentmeester heeft gehoord dat hij de voorsz. molen voor 70 gulden in 
pacht zal kunnen krijgen met ingang van maart 1684 en verzoekt nu om de pacht voor 10 jr. 
29-04-1684. Leendert Leendertszn. Krepelman, Jan Pieterszn. Sirritsraad? en Leendert Krepelman de 
jonge wonende Dirksland stellen dat zij van de domeinen in pacht hebben enig land aldaar, doch dat 
door de hoge watervloed en innundatie in januari 1682 zij zodanige merkelijke schade hebben geleden 
dat zij van deze landen niets hebben getrokken en dat zij de landen opnieuw voor 7 jr hebben ingehuurd, 
doch verzoeken vermindering van de pacht. 
06-06-1684. Willemtje van der Vegt weduwe van Huibregt van der Schilt wonende den Briel stelt dat 
haar man in pacht heeft gehad de impost van 9 stop de tonnen hier ten laste van de tappers binnen de 
landen van Voorne, geëxpireerd ultimo juli 1682 voor 190 gulden, welke zij nog moet betalen, aangezien 
haar man in 1681 is gestorven en de voormelde som moet betalen aan de heer ontvanger Mr Jacob 
Commersteyn voor de impost op wijnen, te betalen in termijnen van 500 gulden en dat baljuw en 
leenmannen ten laste van de tappers op ieder okshoofd 8 gulden vragen etc. 
11-09-1684. Dirk Andrieszn. Hoochduyn en Jan Arents beiden duinmeier in den lande van Voorne 
hebben in pacht de duinen in Voorne onder conditie dat niemand daar zou mogen jagen hetzij edel of 
onedel, uitgezonderd de heer van Cruyningen, de baljuw en de rentmeester van Voorne, mitsgaders de 
commandeur van het garnizoen van den Briel volgens de condities en voorwaarden daarvan zijnde en 
dat zij geconstateerd hebben dat de heer Adriaan Brasser wonende in den Briel vele weken heeft 
gejaagd en verzoeken hun pacht daarom met 150 gulden te verminderen. 
03-10-1684. Evert de By stadsbode heeft in 1683 van de oud-burgemeester Johan Hage voor tractement 
ontvangen 63 gulden en heeft bemerkt dat zijn 3 confraters jaarlijks 90 gulden ontvangen en zulks 27 
gulden per jr meer en verzoekt zijn tractement te verhogen tot 90 gulden. 
16-10-1684. Pieter 't Jong pachter van de impost op de Carossen, Calessen, Koetsen, Speelwagens of 
Rijpaarden en het veergeld over den Briel en het land van Voorne, Goedereede, en Bommenede in de 
landen van Over-Flakkee voor de termijn ingegaan zijnde oktober 1684 en heeft bemerkt dat die van 
Over-Flakkee slechts na grote moeite bereid zijn de impost te betalen en dat zij zeer kwaadaardige 
mensen zijn en hij ternouwernood een deurwaarden zal kunnen krijgen om zijn geld binnen te krijgen en 
verzoekt vermindering van de pacht. 
08-02-1685. Claas Janszn. van Sweden heeft gepacht 22 gemet 105 roe land in Nieuwenhoorn en is 
door de deurwaarder van het comptoir van de rentmeester Johan Teding Berghout paratelijk 
geëxecuteerd voor 227 gulden 10 st wegens 2 jr pacht en heeft in 1684 niet alleen merkelijke schade 
geleden door de rispen die het vlas en erwten hebben geconsumeerd doch dat daarenboven 5 
meikkoeien, 6 kalveren en al zijn 15 schapen zijn gestorven waardoor hij geheel geruineerd is en dat hij 
het land al meer dan 30 jr in gebruik heeft en dat het hem niet mogelijk is de pacht te voldoen, daar hij 
ook nog 8 kinderen heeft daarbij hij zich met droog brood en water tot onderhoud moet behelpen en 
verzoekt kwijtschelding van de pacht. 
09-04-1685. Abraham van der Poel pachter van de impost op het kleine zegel en gedrukt papier van de 
stad Brielle en de landen van Voorne voor de termijn ingegaan april 1685 stelt dat gedurende 9 a 10 jr 
ontvangen is van ieder biljet van de boter hetzij het tonnen of stukken boter zijn geweest 1 st 4 
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penningen, waarop het ook jaarlijks na ouder herkommen is verpacht, dat echter Willem Huick en 
Hendrik Beecq pachters van de boter over de voorsz. Termijn hadden ondervonden allen uit haat en 
kwaadaardigheid en voor hun eigen profijt ieder biljet van stukken boter hebben uitgegeven op een 
ongezegeld en ongestempeld biljet waardoor voor elk stuk boter slechts 4 penningen werd ontvangen, 
zodat daar niet meer is te vorderen dan 4 penningen, voegende daar nog bij dat in grote steden van 
Holland zulks in strijd met de instructie jegens de ordonnantie van de voorsz. impost alleen de tonnen 
boter het klein zegel subject zou zijn en niet de stukken boter en verzoekt omdat het hem al 300 gulden 
heeft gescheeld de voorsz. pachters opdracht te geven de biljetten voor tonnen en voor stukken boter uit 
te geven op gezegeld en gestempeld papier. 
09-04-1685. Claas Gerritszn. Hoogwerff wonende Zwartewaal heeft voor 7 jr gepacht de middeldijk 
binnen Voorne waarvan het laatste jaar zal verschenen zijn Martinus 1685 tockomende voor 160 gulden 
per jr. Hij is genegen de pacht te verlengen doch de huizen op de voorsz. binnendijk voornamelijk binnen 
Oudenhoorn worden steeds minder en hij kan ternauwernood iemand krijgen om de huizen of een 
gedeelte daarvan te huren en verzoekt derhalve om een gedeelte van de dijk onverhuurd te mogen laten 
liggen. 
09-04-1685. Abraham Claasz. Langstraat korenmolenaar in Oudenhoom heeft de molen al 26 jr in 
erfpacht tegen 141 gulden per jr. Er waren oorspronkelijk 140 huizen, doch dit aantal is in de loop der tijd 
gereduceerd tot 70, terwijl de resterende families zeer verminderd zijn volgens de attestatie van het 
gerecht van Oudenhoom. Hij is nog 3 jr (van 1683 tot 1685) pacht achter, hetwelk hij niet kan voldoen. 
Hij heeft ook nog grote reparaties aan de molen te verrichten en verzoekt vermindering of kwijtschelding 
van de pacht. 
15-04-1685. Jacob Govertszn. veerman te Bommenede heeft ca 12 jr het veer bevaren doch sinds 3 jr is 
door de hoge watervloed en innundatie de polder van Bommenede ondergevloeid en is alles bedorven 
zodat het veer niet meer kan varen. Hij wil gaarne nog als veerman varen doch heeft bemerkt dat de 
kreek van Naters zeer bekwaam zou zijn om een haven met een spui te maken, welke kreek dan moet 
worden uitgediept en in orde gemaakt om met zijn schuit uit en in te varen en hij kan daar een huis doen 
laten bouwen om in te wonen. Hij verzoekt de kreek in orde te maken en zou dan genegen zijn de etting 
van de domeinen te huren. 
26-05-1685. Aren Huigenszn. van Dam, Cornelis Claaszn. Pronck, Rochus Pieterszn. Geus en Teunis 
Claaszn. Pronck burgers van den Briel willen tezamen een vissersschuit laten bouwen groot in de 20 
lasten. De kosten daarvoor zijn zeer hoog, doch zij zouden dan het gehele jaar kunnen varen. Zij 
verzoeken toestemming om buiten den Briel de afslag te mogen bezoeken, waarvoor zij 100 gulden per 
jr willen betalen. 
24-07-1685. Dirk Andrieszn. van Hoochduynen en Jan Arenszn. Arckenbout beiden duinmeiers van de 
grafelijkheidsduinen binnen den lande van Voorne stellen dat het jonge konijn ivm het schrale voorjaar 
nog zeer klein is, dat de oude voedsters met jongen nog telkens worden gevangen, hetgeen voor hen 
zeer schadelijk is en dat het geplante helm nog niet goed vast zit. De duinen worden ontbloot van 
konijnen door het vele jagen en verzoekt de jacht op konijnen te verbieden tot september 1685 en tevens 
dat Adriaan Brasser niet zal mogen jagen. 
07-06-1685. Reynier de Neeff notaris vervoegt zich op verzoek van Coert Johan van Swansbel kapitein-
sergeant majoor in het regiment van kolonel de Parcival aan de woonstee van Gerrit Weynia borger te 
den Briel en heeft hem een copie-artikel van zeker rekest door Swansbel gerecht aan de krijgsraad van 
Huist overhandigd om binnen 14 dagen in Huist te verschijnen, die antwoordde dat het hem als burger 
van den Briel ongelegen kwam binnen Huist te compareren, doch dat hij wel voor de commissarissen 
van den Haag en den Briel wil verschijnen. 
02-08-1685. Willem van Nieuwenhoven baljuw te Dirksland en Hendrik Arenszn. Ryendam pachter van 
verscheidene zalmvisserijen op Flakkee stellen dat Ary Jacobszn. Capoen? in pacht heeft de visserij met 
setnetten om naar bot en andere vis te mogen vissen rondom het Goereese land in de hals en aan en 
om de springer, zijnde onbevist de visserij aan de zuidoostzijde van Dirksland, Melisseant, Roxenisse 
kanten aan de zijde van Flakkee en dat mede nog onbevist is de visserij aan de andere zijde van de hals 
zuidoostwaarts tot aan de Klinkenlandse haven langs de jurisdictie van Roxenisse, Melissant, Dirksland 
en Herkingen alwaar de zeeuwen dagelijks komen vissen met setnetten, jachtnetten en peuren zonder 
dat de meesters van de rekeningen daar enig voordeel van genieten. Johan van Tienhoven gewezene 
baljuw van Bommenede heeft in pacht de visserij op de hondplaatsen, paardeplaatsen en de Vlieger 
voor 2 gulden per jr, 
welke eveneens nu door de zeeuwen worden bevist. Zij verzoeken om de pacht van de voorsz. visserij 
aan hen te gunnen om te vissen met schuttingen en setnetten voor 10 achtereenvolgen- de jaren tegen 6 
gulden per jr en de zeeuwen het vissen te beletten. 
11-09-1685. Abraham Claaszn. Langstraat korenmolenaar van Oudenhoom heeft bij rekest verzocht om 
de erf pacht over 1683-1685 van 141 gulden per jr welke hij ten achter is te doen verminderen tot 70 
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gulden per jr hetwelk is afgewezen. De rentmeester Johan Teding Berghout heeft al zijn bezittingen in 
beslag genomen om eerstdaags verkocht te worden. Deze goederen zullen bij verkoop zeer weinig 
opbrengen. Hij heeft de molen meer dan 26 jr in erfpacht gehad en vele kosten daaraan besteed. Hij zal 
nu met zijn gezin op de dijk worden gezet en vraagt opnieuw de erfpacht te verlagen tot 70 gulden per jr 
en dat hij met zijn weinige goederen op de molen mag blijven zitten. 
13-07-1686. Memorie van de goederen op heden gelicht uit de schuit van Teunis Janszn. de Jongh van 

Rotterdam, komende van Amsterdam en overgeladen in het fluitschip de Prins van Oranje daar schipper 

op is Jonas Wallemins liggende op stroom voor den Briel en gedestineerd naar Nantes in Frankrijk op 

verzoek van Josias Olmius koopman te Rotterdam 7 balen hennip en voor Jacob van Bockhoven een 

okshoofd brandewijn. 

05-08-1686. Abraham van der Poel pachter van de impost op bieren en wijn over Zuidland ingegaan 01-
08-1686 stelt dat 4 of 5 jaar geleden voor ieder halfvat huis- of kleinbier niet meer werd betaald dan 6 
stuivers, terwijl binnen den Briel en de lande van Voorne altijd 5 stuivers werd betaald en verzoekt de 
impost op 6 stuivers per halfvat te brengen.  
19-01-1687. Johan Beuckelaer organist en klokkenist heeft 6 of 7 jr geleden toen hij nog ongehuwd was 
van de burgemeesters en vroedschappen van den Briel beide voorsz. ambten verkregen voor 350 
gulden per jr onder toezegging dat als hij huwde het tractement zou worden verhoogd en dat het daarom 
2 jr geleden is verhoogd tot 400 gulden. De stad wil dat nu weer terugdraaien, terwijl zijn voorzaten 
(=voorgangers) 150 gulden meer kregen en hij niet minder presteert. Hij verzoekt zijn salaris elk jaar te 
willen verhogen. 
24-01-1687. Declaratie van kosten en schaden geleden aan de veerschuit van Jan Corssen van 
Sevenhuysen, omgevallen en gezonken in de haven van den Briel tezamen 55 gulden 12 st.  
07-02-1687. De hoofdman, boekhouder en dekenmeesters van het Tappersgilde binnen den Briel stellen 
dat er  veel klachten van diverse luiden die zich bezighouden met tappen en gelagen zijn 
binnengekomen omdat zij belast worden volgens de ordonnantie, doch dat vele arme mensen ook hier 
tappen en niets betalen en verzoekt onderzoek. 
01-07-1687. De hoofdman, boekhouder en dekenmeesters van het St. Crispijnsgilde binnen den Briel 
delen mede dat jaarlijks zowel op Kerstmis als op de Catharinemarkt telkens van buiten vreemde 
schoenmakers met kramen komen, hetgeen ten nadele komt van het voorsz. gilde, terwijl er in Dordrecht 
ook 2 jaarmarkten zijn, alwaar vreemde schoenmakers slechts eenmaal op de jaarmarkt mogen komen 
en verzoekt een zelfde regeling. 
08-06-1687. Crijn Arendszn. Hollaert wonende binnen Goedereeede zegt dat Cornelis Huymans 
Haaymeetman in pacht heeft gehad de etting van de dijk of buitendijk van Rooihaesplaete en de nieuwe 
oostdijk met de lammertienden van het voorsz. Gors of dijk gelegen bij Goeree in het eiland van 
Westvoorne voor 7 jr ingegaan primo januari 1681 voor 60 pond per jr en dat ivm het vertrek van de 
voorsz. Haeymeetman hij de pacht onder dezelfde condities heeft overgenomen en met consent van de 
rentmeester Teding van Berghout heeft aanvaard. Hij heeft door de innundatie van 1682 veel schade 
geleden waarvoor hij volgens de ordonnantie geen vermindering heeft gekregen. In 1687 zal zijn termijn 
van 7 jr aflopen en hij wil graag de komende 7 jaar weer pachten doch tegen de oude prijs van 60 pond. 
09-06-1687. Dirk Andrieszn. van Hoochduynen en Jan Arendszn. Arckenbout duinmeiers hadden voor 7 
jr van de domeinen de duinen gepacht, welke expireerde vrouw lichtmis 1687. De heer Brasser heeft 
zich echter niet ontzien om tegen de conditie van de verpachting in de voorsz. duinen te jagen, hoewel 
zij diverse malen hebben getracht hem dat te beletten, waarover zij zich meermalen bij rekest tot de 
domeinen hebben gewend -overigens zonder resultaat om hem dat te verbieden, waardoor zij veel 
schade hebben geleden en verzoeken de pacht voor de komende 7 jr te verminderen, ivm hun lagere 
opbrengst. 
29-10-1687. Ary Jacobszn. van der Meer schipper, Johannes van Lommel, Johan van Overham en 
Barent Kerckering booters op het jacht van de commissarissen ter recherche op de Maze binnen den 
Briel hebben van tijd tot tijd van de afkomende schepen naar zee gaande van elk schip gezamenlijk 
getrokken 12 stuivers, doch dat de schippers zich onwillig tonen dit bedrag te betalen, nietttegenstaande 
minnelijk verzoek daartoe gedaan en dat zij dagelijks van 's-ochtends tot s'avonds verplicht zijn hun 
diensten waar te nemen. Zij verzoeken de admiraliteit hun tractement te verhogen. 
20-10-1687. Philips Brouwer, Dirk van Briene en Jacob Engelenburg allen kapiteins op uitleggers te 
dienste van de Licenten en Convooien op de Maze zijn verplicht het volk behorende op de voorsz. 
uitliggers van eten en drinken te voorzien, daarvoor zij 6 stuivers per persoon per dag ontvangen. Zij 
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kunnen het volk voor die prijs niet onderhouden en verzoeken het bedrag te verhogen tot 7 st per dag. 
08-12-1687. Reynier de Neeff notaris alhier attesteert tvv Willem Huick pachter van de impost op het 
gemaal van de staten over den Briel en het land van Voorne sedert augustus 1687. 
01-05-1688. Cornelis Huigenszn.? wordt onder ede gevraagd of hij circa 6 weken geleden als 
buitenloods is geweest op het fluitschip de Jonge Hoop geladen met zout, waarop schipper is Jan Bulten 
om het schip de Maas in te loodsen. 
25-11-1689. De hoofdman, boekhouders en dekenmeesters van het St Looys gilde binnen den Briel 
hebben veel last van onderkruipers in hun branche en verzoeken aanvulling om bepaalde artikelen van 
de ordonnantie bij niet nakoming daarvan van een boete-clausule te voorzien. 
25-11-1689. Adriaan Ackershouck commissaris van de monstering van slands oorloogschepen ter 
recherche op de Maze heeft door het uitdiepen van de gracht tussen de Waterpoort en der stede Beer 
schade geleden door schoeyers of personen die aarde uit de gracht kruien. Zij hebben deze aarde 
gebracht tot op een voet naar boven aan de heining van zijn tuin waardoor de heining zeer hoog en 
zwaar was door de kracht van de aarde, zodat hij alle planken van de heining heeft moeten afbreken 
doordat de aarde en bagger uit de gracht op de stadswallen werd gebracht waardoor diverse 
vruchtbomen zijn beschadigd en verzoekt inspectie occulair van zijn tuin door diverse personen om de 
schade vast te stellen. 
10-02-1690. De weduwe van Leendert Leendertszn. Krepelman de oude en Leendert Leendertszn. 
Krepelman de jonge haar zoon wonende Dirksland hebben in pacht in de 70 gemet land onder Dirksland 
per jr voor 478 gulden 3 st. Zij zijn de pacht achter sedert 1687 tengevolge waarvan zij door de 
deurwaarder van de rentmeester Johan Teding van Berghout paratelijk werden geëxecuteerd. Zij hebben 
de voorsz. landen bewoond en gecultiveerd in de hoop de pacht te kunnen opbrengen. De weduwe 
moest voor zij hertrouwde haar voorkinderen 9000 pond uitkeren ivm hun vaderlijk erfdeel, doch dat 
heeft niettemin de meeste goederen aan haar kunnen behouden, aangezien haar 2e man, die nu 4 jr 
geleden is overleden "gesegent was met fraaje middelen". Zij heeft alles door de slechte tijd met de 
bouwnering verloren en verzoekt vermindering of kwijtschelding van de pacht. 
06-04-1690. Abel Mennootse de Vries wonende Goedereede stelt dat zijn vader Menno Abelse de Vries 
in pacht heeft gehad van de Staten van Holland voor 30 gulden per jr gedurende een periode van 7 jr, 
ingegaan kerstmis 1688, de grond van de gedemolieerde schans op het eiland Westvoorne of 
Goedereede aan of bij de steenkreek, in welke pachtovereenkomst werd afgesproken dat er een heining 
om het land zou worden gemaakt. Vader de Vries is op zijn 72e jaar overleden. Hij heeft zijn vader ivm 
zijn hoge ouderdom al enige jaren geholpen en wil de pacht overnemen en de achterstallige huur betalen 
aan Mr. Jacob Commersteyn, ontvanger van de 
gemenelandsmiddelen binnen den Briel. 
27-02-1693. De drie commissarissen van de monstering van slands oorlogschepen op de Maas hebben 
geconstateerd dat de 4 roeiers of booters met name Ary Kool, Jan van Lommel, Barend Kerckering en 
Johan van Overham niet naar behoren presteren. 
29-09-1693. De gezamenlijke buitenloodsen, wonende binnen den Briel, klagen dat wanneer zij enige 
schepen voor den Briel komen uit te loodsen, dat zij de schepen tot in de punt hebben- moeten brengen 
en dat het vaak gebeurd dat alvorens zij de schepen over de droge in zee kunnen brengen de wind 
verandert of zelfs stil komt te liggen, waardoor de schepen in de voorsz. punt voor anker moeten gaan 
en dat zij daarne de schepen weer voor den Briel moeten brengen waarvoor zijn geen stuiver extra 
krijgen. Zij verzoeken de heren van de grote visserij als de schippers niet in de put willen blijven liggen, 
zij dan voor het brengen naar den Briel de helft van het loodsgeld moeten betalen. 
18-12-1693. Huibrecht Poorterman kapitein van de grote visserij heeft op 26-10-1693 aangenomen 17 
haringschepen in diep water te brengen waarbij hij twee stans kapers is tegengekomen en dat hij, nadat 
hij enige glazen met dat schip heeft geslagen niet langer kapabel was om te convoyeren. 
09-04-1695. Glaudy Soutman kanonnier ten dienste van de Gecommitteerde Raden van het 
Noorderkwartier te Hoom jegens den Briel heeft van 1664 tot 1672 onder kapitein Termeulen gevaren en 
is daarna in dienst getreden van kapitein de Graeff en daarna onder commando van de heer de Ruyter 
naar West-indie is gegaan naar Martinique alwaar hij tot de dood gekwetst 
werd, doch daarvan is hersteld en wederom met de Graeff heeft gewonnen en is een halfjaar daarna 
onder commandeur Binckus weer naar de west gegaan alwaar hij 3 eilanden stormenderhand heeft 
helpen veroveren. Het magazijn op het laatste eiland Tobago is door een bom getroffen en in de lucht 
gevlogen en alle officieren zijn daarbij gedood en Glaudy werd zwaar gekwetst en is door de Fransen 
gevangen genomen. Hij heeft daar 26 maanden gezeten en is nu met 2 confraters in het vaderland 
aangekomen. Hij heeft het land 31 jr gediend, laatstelijk onder de generaal van Hoom, is nu 59 jr en door 
de vele kwetsuren niet meer in staat zijn werk naar behoren te vervullen. Hij herzoekt gedurende zijn 
verdere leven zijn huidige tractement te mogen ontvangen.  
28-06-1700. Pieter Soeting schipper wonende op het eiland Blankenburg oefent al 17 jr achter elkaar zijn 
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beroep uit en heeft op Rozenburg, Blankenburg en Ruigeplaat gevaren alsmede op Rotterdam, Delft en 
andere plaatsen en zo geprobeerd een stuivertje te kunnen verdienen. Er zijn nu echter vreemde 
schippers gekomen, waardoor hij schade lijdt.  
29-06-1700. Pleun Corneliszn. Schenk wonende, Dirksland, gehuwd met een dochter van Gerrit 
Pieterszn. Goedereede, die gedurende 10 achtereenvolgende jaren van de domeinen in pacht heeft 
gehad 4 gemet teelland gemeen met 2 gemet gelegen in het Schooftblok no 22, zijnde memorie of 
vicarieland onder Dirksland, voor 20 pond per jr, aflopend Kerstmis a.s. Hij wil de pacht wel voorzetten 
voor 10 jr onder dezelfde condities als zijn schoonvader had. 
H. J. v d Waag, Spijkenisse 
 

 Van twee heren en een klap op een bakkes… 
 
Op de eerste paardenmarktdag te Dirksland op woensdag 15 juni 1701 ontstond enig tumult. Voor een 
dergelijke festitiviteit, waarvoor ongetwijfeld vele Flakkeeënaars zich naar Dirksland begeven hebben, zal 
dat niet ongebruikelijk zijn geweest. Dat daarbij soms ook heren zich niet onbetuigd lieten blijkt uit een op 
17 juni van dat jaar voor de Melissantse notaris Job van der Kers afgelegde getuigenverklaring. 
Op verzoek van de heer Johan Krooswijck, die de ronkende titel van “substituut baljuw of stadhouder van 
de Hoog Edele Heer baljuw van Voorne en beide zijden van Flakkee en over Dirksland etc.” voerde 
legden twee Rotterdamse bezoekers van de paardenmarkt, Hendrik van Tiel en Cornelis van 
Swanenburgh deze verklaring af. Er had zich blijkbaar een steekpartij afgespeeld, en het slachtoffer was 
naar het huis van de “curigijn” Pieter Swaenhil gebracht om verbonden te worden. Beide mannen 
stonden voor de deur van het huis van de chirurgijn en werden zo getuige van een bitsige aanvaring 
tussen twee autoriteiten. Eerst meldde zich genoemde Krooswijck, samen met zijn dienaar. Hij klopte 
verschillende malen aan de deur met het verzoek binnengelaten te worden teneinde de “pacient” te 
kunnen zien en spreken. Uit hoofde van zijn ambt, want een steekpartij was een tamelijk serieuze 
criminele zaak… 
Terwijl hij daar, wellicht een beetje besluiteloos, voor de gesloten deur stond kwam een ander belangrijk 
heerschap poolshoogte nemen. Dit was Willem Nith, de schout van Dirksland, eveneens vergezeld van 
zijn dienaar. Dat hij Krooswijck daar aantrof schoot hem duidelijk in zijn verkeerde keelgat! Want zijn 
reactie was: “Wat hebt ghij hier te doen, ghij sout hier vandaen moeten vertrecken.” Krooswijck 
antwoordde hierop dat hij ambtshalve een “pachient” wilde zien die bij Swaenhil binnen was gebracht. 
Beleefd formuleerde hij het als volgt: “en versoucke die mael eens te mogen sien.” De bewoordingen 
klinken beleefd genoeg, maar werden door Willem Nith blijkbaar met een extra lading gehoord, 
aangezien hij daarop antwoordde: “Ghij moest hier soo veel praets niet maeken, of ick soude u doen 
vertrecken. Ick heb u eens een klap voor u backus gegeven…” 
De boodschap was naar mijn mening duidelijk genoeg, Krooswijck diende te gaan, en anders zou Nith 
hem wel even helpen. Voor alle duidelijkheid stootte hij Krooswijck bij het uiten van deze woorden 
verschillende malen op de borst, nam vervolgens zijn degen in de hand, kloppend op het handvest, 
onder de woorden: “Ghij honsvot, ick sal u hier mede op een andere maniere accomoderen.” Of het veel 
indruk maakte op Krooswijck blijft onduidelijk, wel bleef hij duidelijk in zijn eigen woorden: “Wel mijn heer 
ick koom hier anders niet als om t’onderstaen wat van de saeck is en neemt mij dat niet qualijck af.” Met 
andere woorden, ik kom hier alleen om duidelijkheid te krijgen in een criminele zaak, en dat is nu 
eenmaal mijn taak (“t’onderstaen” betekent namelijk “begrijpen”; vergelijk het Engelse “to understand”). 
De schout droop vervolgens af, maar gaf zich nog niet geheel gewonnen, want hij herhaalde 
verschillende malen dezelfde woorden: “Ghij sijt een schurck, een schelm.” Ook klopte hij zich op zijn 
billen onder het uiten van de woorden “Kust ghij op mijn gat!” 
 
Wat is nu de achtergrond van deze woordenwisseling? Het stuk laat ons duidelijk zien dat het niet de 
eerste keer was dat de heren elkaar dwars zaten. Er was immers de klap voor de “backus”? Een narrige 
Dirkslandse schout? 
Er is echter meer aan de hand. Aanvaringen tussen de substituut baljuw en de plaatselijke schout 
kwamen meer voor op Flakkee. Ook in Oude Tonge zijn voorbeelden bekend van onderling gekissebis. 
De oorzaak is te vinden in de voortdurende competentiestrijd tussen de lokale ambachtsheren en hun 
vertegenwoordiger ter plaatse, de schout / baljuw, en de baljuw van Voorne, die werd vertegenwoordigd 
door een substituut, een plaatselijke vervanger. 
In Dirksland functioneerde een baljuw / schout, die samen met de zeven schepenen de burgerlijke zaken 
berechtte. Samen met de zeven mannen van beschikke de criminele zaken. Echter, niet alle criminele 
zaken, want de zwaardere zaken vielen onder de competentie van de baljuw en leenmannen van 
Voorne. En deze baljuw werd op plaatselijk niveau vertegenwoordigd door een plaatsvervanger, de 
substituut geheten. In het jaar 1701 was dat dus Johan Krooswijck. 
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Het hebben van de volledige rechtsmacht was een zaak van aan de ene zijde prestige, aan de andere 
kant een financiële zaak. Prestige voor de ambachtsheren, die dat feit dan ook altijd met enige trots aan 
de wereld lieten weten. Ze noemen zich dan vaak “hoge heren”, of zoals de heren van Klinkerland, 
“halsheren”, dit laatste om aan te geven dat zij binnen de polder Klinkerland het recht hadden de 
doodstraf uit te laten spreken. Voor de schout was het grotendeels een financiële zaak. Hij ontving 
namelijk zijn inkomen uit zijn werkzaamheden, uit boeten, soms uit verbeurd verklaringen. 
Uit de Grijsoordse praktijk weet ik dat de heren van Grijsoord (Oude en Nieuwe Tonge) en hun 
plaatselijke vertegenwoordigers zeer gevoelig waren op (vermeende) inbreuken op hun rechten. Of dat 
ook voor Dirksland gold is mij op dit moment niet bekend.  Maar deze getuigenverklaring doet dat wel 
vermoeden. We mogen dus aannemen dat schout Nith de aanwezigheid van zijn “concurrent” nogal zuur 
zal hebben gevonden. Hij zal het zeker opgevat hebben als een inbreuk op zijn prestige en gezag in het 
dorp. En dat verklaart dan weer zijn ronduit vijandige houding tegenover Krooswijck, die in de door de 
getuigen opgegeven citaten in dit geval als het schoolvoorbeeld van redelijkheid en beleefdheid naar 
voren komt. Of dat de waarheid is? Ach, die zal zoals meestal wel ergens in het midden liggen. 
 
geraadpleegde bronnen: ARA, Notarieel Zuid-Holland vóór 1843 (Melissant, protocol van Job van der 
Kers), inv.nr. 5789, akte van 17 juni 1701; B. Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en 
Overflakkee, (Sommelsdijk 1843), p. 146-147. 
H. van Felius.  

INTERNETRUBRIEK 
 

Niet zoveel nieuws deze keer, gewoon twee pagina’s die de moeite van het bezoeken waard zijn. 
http://genealogie.pagina.nl en  http://www.stamboompagina.nl 

 
VRAGENRUBRIEK 

 
Deze rubriek is bestemd voor de donateurs van onze stichting. Men mag meerdere vragen inzenden, echter voor zover 
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  01.42 – BUSKOP – SCHOL 
Wie kan mij helpen aan de voorouders van Neeltje Buskop gedoopt 21-11-1745 te Ooltgensplaat 
getrouwd op 16-4-1769 te Sommelsdijk met Lieve Jacob Schol gedoop 12-9-1745 te Ooltgensplaat  
P. Hoogmoed 
 
VRAAG  01.43 – BRENDERS – BREE – GEBUIJS – SNIJDER(S) 
Arnold (Nol) Willems Brenders (ook als Bruenders) huwt te Ooltgensplaat op 07-12-1746 met Maria 
Pietersdr van Es Withaage.  Zijn er over hen nadere gegevens?  
Jan Bastiaanz van Bree (gedoopt Oude-Tonge 13-03-1714) huwt te Nieuwe Tonge op 17-01-1743 met 
Adriana vd Log(h)t uit Oosterhout. Zijn er van deze personen overlijdensdata c.q. -plaatsen bekend?  
Cornelis Cornelisz Gebuijs (Nieuwe-Tonge 1734 - Middelharnis 1806) huwt te Middelharnis op 29-06-
1760 met Jacoba van Soomen. Zij overlijdt te Middelharnis op 14-11-1797. Zij zou geboren / gedoopt zijn 
in Stad a / h Haringvliet maar wanneer en wie waren haar ouders? 
Anna / Annetje Jacobse Braber (geboren te  Oude-Tonge en gedoopt te Nieuwe Tonge op 28-02-1740, 
overleden te Nieuwe Tonge  op 08-04-1829 huwt te Nieuwe Tonge op 25-08-1765 met Dirk Corneliszn 
Snijder(s). Graag nadere gegevens omtrent deze Snijder(s). Hij zou weduwnaar zijn van Maatje Jacobs 
Tiggelman.  
Theo Okhuijzen 
 
VRAAG  01.44 – Napoleon, Keizer der Franschen en Koning van Italiën. 
1811 ...Gebooren volgens 's vaders opgaaff den 19 November en gedoopt den 22 December. 
Een zoon genaamt Napoleon. 
De vader Ernest Charles Auguste Sax..schen. 
De moeder Jeannette Louise Sonandes[?] 
Getuige Napoleon, Keizer der Franschen en Koning van Italien. 

http://genealogie.pagina.nl/
http://www.stamboompagina.nl/
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Wie weet hier meer van? Is dit een nep-getuige of mag ik aannemen dat de keizer inderdaad als 
doopgetuige in Ouddorp optrad. 
Leo Akershoek,                Bron: Doopboek Ouddorp 1792-1869, folio 123. 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 

ANTWOORD OP VRAAG 01.34  WIELAARD. 
Van Klaas Wielaard en Adriaantje Goossens zijn nog meer kinderen bekend te Ooltgensplaat. Zelf stam 
ik af van Gerrit Wielaard die op 9 dec. 1764 te Ooltgensplaat trouwde met Maatje Huiberts van Dijk en op 
26 april 1767 met Maria van 't Geloof. Bij zijn kinderen worden een Claas en een Adriaantje aange-trof-
fen en als doopgetuige een Maria Claase Wielaart. Een Maria Wielaart blijkt op 9 mei 1751 te Oolt-
gensplaat te trouwen met Jan Willems Kalle. In de vraag werd al verwezen naar Adrianus, die in 1754 
met Lena Leenderts de Ruijter trouwde. Van deze drie Wielaards werd de doop niet gevonden te Oolt-
gensplaat. Gezien de vernoemingen en het doopgetuige zijn, mocht wel worden aangenomen dat het om 
broers en zus ging en dat zij kinderen waren van Klaas Wielaart en Adriaantje Goossens. Bij de 
huwelijksinschrijvingen werd verwezen naar Geertruidenberg, maar daar bleek niets te vinden. 
Verder trof ik te Den Bommel nog een huwelijk aan van Dirck Cornelisse Wijlaert die op 5 dec. 1694 als 
j.m. van Willemstad trouwde met Maria Claasse van der Sanden. Hier zien we de naam Klaas weer 
terug, dus een verband tussen deze Wielaard en de Ooltgensplaatse Klaas leek mij destijds niet onmo-
gelijk. Of er bij de huwelijken van de kinderen van Klaas Wielaard en Adriaantje Goossens nog andere 
verwijzingen stonden dan naar Geertruidenberg, kan ik niet meer uit mijn oude aantekeningen afleiden. 
Wel ontdekte ik dat Klaas en Adriaantje in 1725 trouwden te Made, gelegen onder Geertruidenberg. 
Daar werd ook de doop aangetroffen van een aantal kinderen. Klaas trouwde als j.m. van Zwaluwe en 
daar werd zijn doop gevonden in 1702. Zijn ouders bleken de al bekende Dirck Cornelisse en Maria 
Claasse te zijn. De doop van Dirck werd gevonden in Willemstad. Zijn vader Cornelis trouwde daar in 
1674 als weduwnaar met Adriaantje Leenderts Huijser. In acten uit de weeskamer en het rechterlijk 
archief van Willemstad komt hij enige malen voor als Cornelis Pieters de Wiellaer en de Wijleer 
(weeskamer inv. nr. 4, fol. 199, 199v en oud recht. arch. 184, fol. 289v). De archieven van deze plaats 
heb ik slechts voor een klein deel doorgenomen, zodat meer vondsten nog mogelijk zijn.  
Hierna volgt de stamreeks Wielaard, te beginnen bij Klaas Wielaard en Adriaatje Goossens: 
 
I. Claas Dircks Wielaart, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 27-8-1702, aang. overl. Ooltgensplaat 17-10-1758 
(pro Deo), tr. Made 15-91725 Adriaantje Adriaans Goossens, aang. overl. Ooltgensplaat 9-4-1762 (pro 
Deo). 
 
uit dit huwelijk: 
1. Maria, tr. Ooltgensplaat 9-5-1751 Jan Willems Kalle. 
2. Adrianus, tr. Ooltgensplaat 1-12-1754 Lena Leenderts de  Ruyter. 
3. Dirck, ged. Made 20-4-1732, get. Adriaan Cornelis Goossens,  Cornelia Meertens. 
4. Neeltje, ged. Made 13-6-1734, get. Johannes Dircks Wielaert,  Lena de Baart. 
5. Gerrit, ged. Made 14-8-1735, get. Johannes Dircks Wielaert, Lena de Baart. 
6. Neeltie, ged. Ooltgensplaat 29-3-1739, get. Ariaentie Wielaert, aang. overl. Ooltgensplaat 11-3-1748 
(pro Deo). 
7. Dirk, ged. Ooltgensplaat 22-1-1741, get. Ariaentie Wielaert, aang. overl. Ooltgensplaat 16-8-1741 (pro 
Deo). 
8. Dirk, ged. Ooltgensplaat 17-3-1743, get. Anneke Evans, aang. overl. Ooltgensplaat 6-2-1747 (pro 
Deo). 
9. Hendrik, aang. overl. Ooltgensplaat 11-12-1749 (pro Deo). 
 
II. Dirck Cornelisse Wijlaert, ged. Willemstad 9-3-1670 (get. Cornelis Pieters Lange, Adriaen Claessen, 
Aletta van Rhenoy), aang. overl. Ooltgensplaat 10-1-1756 (pro Deo), tr. Den Bommel 5-12-1694 Maria 
Claasse van der Sanden, ged. Den Bommel 3-2-1669, (get. Carel Hendrickse, Martijntgen Cornelis), dr. 
van Claes Tijsse van der Sande en Pieternelle Pieters Caspers. 
 
uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, ged. Den Bommel 28-8-1695, get. Willem van Solyngen, Cornelia Wouters Buyser. 
2. Adrianus, ged. Hoge Zwaluwe 2-11-1698, get. Adrianus Groonhoes, Leuntie Claese van der Sande. 
3. Cornelis, ged. Hoge Zwaluwe 29-8-1700, get. Leendert Bastiaens, Anna Cornelisse Weelaert. 
4. Niklaes, volgt I. 
5. Adriana, ged. Hoge Zwaluwe 20-12-1705, get. Leendert Schiltmans, Kunera Corstiaens Dubbelman. 
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6. Ariaentie, ged. Hoge Zwaluwe 7-12-1704, get. Leendert Schiltmans, Kunera Corstiaens Dubbelman.  
 
III. Cornelis Pieters de Wielaer, tr.(1) Maria Adriaens, tr.(2) Willemstad 16-1-1664 Arijaentje Leenderts 
Huijser, ged. Rijsoord 26-2-1634, dr. van Leendert Crijnen Huijser en Aeltje Jans Schilperoord. 
 
uit het 2e huwelijk: 
1. Lena, ged. Willemstad 26-10-1664, get: Aaltje Joosten,  Aaltje Jans. 
2. Dirck, volgt II.  
B. van Dooren, Den Haag 
 
ANTWOORD OP VRAAG 01.38  - KATS – CATS 
32  Huig Jacobsz CATS, geboren te Melissant, gedoopt te Dirksland op 08-12-1647. Huig is in 

ondertrouw gegaan te Dirksland op 23-11-1670 met DINGETJE LEENDERTS LODDER, 
gedoopt te Dirksland op 08-01-1651, begraven aldaar op 15-02-1703, dochter van LEENDERT 
CORNELISZ LODDER en LIJNTJE ZACHARIAS KRIJGER. 

64  JACOB PIETERSZ CATS, geboren te Goedereede. Jacob was weduwnaar van HUICHJE 
JANS, overleden voor november 1634. Jacob is getrouwd te Dirksland op 03-11-1634 (2) met  

65  ARENTJE HEIJNDRICKS. Uit dit huwelijk: 
- LIJSBETH JACOBS CATS, gedoopt te Dirksland op 09-11-1635 
- LEENTJE JACOBS CATS, gedoopt te Dirksland op 06-11-1637 
- HENDRICK JACOBS CATS, gedoopt te Dirksland op 29-07-1640 
- HUIG JACOBSZ CATS, geboren te Melissant, gedoopt te Dirksland op 08-12-1647. 
- JACOB JACOBSZ CATS, gedoopt te Dirksland op 19-11-1651 

128  PIETER CORNELISZ CATS, landbouwer in het Oudeland van Goedereede. Zijn zonen bij een 
onbekende vrouw: 
- HUYGEN PIETERSZ CATS, landbouwer in het Oude Nieuwland (bij Ouddorp), overleden te 
Ouddorp in het jaar 1645. Huygen is getrouwd te Ouddorp in het jaar 1624 met MARTIJNTJE 
WILLEMS KOOTE, geboren te Ouddorp, overleden aldaar tussen 1674 en 05-05-1675, dochter 
van WILLEM JANSZ KOOTE. Ze was al lid van de DG-gemeente (Ouddorp) in 1645. Vrijwel als 
enige autochtone ingezetene van Ouddorp gerechtigd te compareren ter dagvaart van het Land 
van Voorne. 
- JACOB PIETERSZ CATS, geboren te Goedereede, zie 64. 

256  CORNELIS CORNELISZ CATS, landbouwer in het Oudeland van Goedereede. Zijn zoon bij een 
onbekende vrouw: 
- PIETER CORNELISZ CATS, zie 128. 

512  CORNELIS CORNELISZ CATS, stoofmeester te Brouwershaven 
Gehuwd met N.N. 
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