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NIEUWSBRIEF  
 

Maart 2002                                                                                                                             7e jaargang, nr. 1 
 
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) 

 
VAN HET BESTUUR 

Op naar het jubileum 
 
Nog een kleine twee maanden en dan is het zover. Hebt u zich al opgegeven voor de Genealogische dag. 
Het beloofd echt een fantastische dag te worden, als was het alleen al vanwege de sprekers, maar 
daarnaast is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar gegevens uit te wisselen. Dat gaat weer wat 
sneller dan per e-mail. Bij deze nieuwsbrief is een speciale uitnodiging voor u bijgevoegd. Laat deze kans 
niet glippen en stuur hem snel in want als de limiet is bereikt, is het te laat. Wie zich reeds opgegeven 
heeft hoeft dat niet nogmaals te doen. Overigens als u nog nooit een optreden van Eeuwkant heeft 
gezien, dan zou u alleen al daarvoor moeten komen. Dan weet u voor uw genealogie gelijk hoe ze hier 
vanaf 1850-1920 gekleed gingen. De emigranten die vorig jaar september Ouddorp bezochten, vonden 
het fantastisch. 
 
Aanvulling bibliotheek 
Van mevr.  Heidt-Vermeijs kregen we weer diverse dozen om het archief met boeken en gegevens aan te 
vullen. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. Het is bovendien al de zoveelste keer dat ze een forse 
voorraad schenkt. Het is ondertussen al voor een deel gerubriceerd.  
 
Op de oproep voor medewerkers en webmasters kwam de fantastische respons van 0. Misschien kunt u 
er nog eens over nadenken en reageren als u denkt dat het wat voor u is. 
Cor Hameeteman  
 
 

VAN REDACTIE EN PENNINGMEESTER 
 
In deze uitgave van de nieuwsbrief een mooie bijdrage over de voorouders van Elco Brinkman, het is 
onderzocht en geschreven door Bram van Evelingen. Dat Elco geboren is in Dirksland was wellicht bij een 
aantal Flakkeenaars nog wel bekend maar hoe het verder zit daar kunt u nu ook achter komen. De 
internet rubriek is deze keer verzorgt door Dhr. W. Groen, de beheerder van de eerder in de internet 
rubriek gepubliceerde internetsite http://genealogie.pagina.nl. Als geen ander weet hij welke recente 
ontwikkelingen er zijn en we hopen dat er nog meerdere bijdragen van zijn hand mogen komen. Op veler 
verzoek zijn we in deze nieuwsbrief begonnen met het verspreiden van de inventaris van de bibliotheek, 
het is de bedoeling om elke keer een aantal pagina’s aan de nieuwsbrief toe te voegen zodat aan het eind 
van het jaar een complete lijst in uw bezit is. Ook is er gevolg gegeven aan de vraag om met ideeën te 
komen, Dhr. Bruinsel stelde de vraag om een rubriek toe te voegen waarin een korte beschrijving wordt 
gegeven van verschenen boeken, boekjes of grote artikelen die over het eiland, de dorpen, polders of 
eiland families gaan. We vonden het een goed idee en zullen, zodra er ontwikkelingen te melden zijn, de 
rubriek vullen.  
Dhr. Akerhoek stelde een vraag van gelijke strekking. De stroom met, door u geschreven stukken, begint 
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nu echt op gang te komen, prachtig om dit te zien. Maar er kan natuurlijk best nog wat bij. Dus in de pen 
zou ik zeggen.  
 
Als penningmeester heb ik zoals te doen gebruikelijk in het maart nummer de acceptgiro’s aan de 
nieuwsbrief toegevoegd. Bij deze zou ik de vraag willen neerleggen om deze op tijd te betalen, afgelopen 
jaar hebben we nogal wat inspanning moeten doen om dit te realiseren, bij voorbaat dank. Voor de e-mail 
donateurs komt er geen accept giro, de vraag om te betalen komt enerzijds in het e-mail bericht mee en 
anderzijds gepubliceerd is deze nieuwsbrief. Bij deze dus de vraag aan de e-mail donateurs om de 
bijdrage van minimaal €9,50 te storten op 36.13.32.181 ten name van St. genealogisch centrum Goeree- 
Overflakkee te Goedereede met als vermelding “Donatie 2002”  
 

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): 
16 maart Mw. A. Buskop    21 september Mw. L. Maliepaard 
6 april  Dhr. S. Bax    5 oktober Mw. E. Lassing 
20 april  LET OP !!!! Geen open dag    19 oktober  Mw. A. Buskop 
4 mei  Dhr. H. van de Nieuwendijk  2 november Dhr. S. Bax 
18 mei  Dhr. C.J. Hameeteman   16 november Dhr. H. van de Nieuwendijk 
1 juni  Dhr. W.G. Visser   7 december Dhr. C.J. Hameeteman 
15 juni  Dhr. W. Stuve    21 december Mw. C. Westdorp en  
14 september Dhr. J.H. Kalle       Mw. M. Meijer 
 
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. Arend en Anton Mijs : beelden van een familie op Flakkee. Rotterdam, 2001 (present-exemplaar) 
2. Vaarwel gulden : 750 jaar historie / Rob Groeneveld. 2001 
3. Een dorp in de polder : Graft in de 17

de
 eeuw / A.Th. van Deursen. 3

de
 druk, 1995 

4. Zeven eeuwen ’s Gravenmoer : bijdragen tot de geschiedenis van ’s Gravenmoer. 1993 
5. De tijdgids : zakkalender voor 16 eeuwen / A.M. Overwater. 1996 
6. Het Nederlandse fotoportret 1860-1915 : een handleiding bij het bewaren en dateren van 

portretfoto’s / M. van den Dorpel e.a. 1989 
7. Kastelengids van Nederland : middeleeuwen / door Doriann Kransberg en Hans Mils. 1979 
8. Op zoek naar onze voorouders / H.L. Kruimel. 2

de
 druk, 1972 

9. Hoogvlietse bronnen II. Dopen 1721-1811 / door J.H. van der Boom. 1994 
10. De Republiek. Dl. 2: Na 1647 / door Jonathan I. Israels. 1996 
11. Zeeuwse familienamen / door P.J. Meertens. 2

de
 druk, 1981 

 
Met uitzondering van de eerste twee titels geschonken door mevr. Heijdt-Vermijs uit Rijswijk. Wij mochten 
van haar ook een hoeveelheid tijdschriften ontvangen. Deze moeten echter nog uitgezocht worden. 
Niet nieuw in de bibliotheek, maar nog niet eerder in de catalogus  verwerkt, zijn de bronbewerkingen 
gemaakt door Willem Stuve uit Hellevoetsluis. Van zijn hand bezitten wij de volgende uitgaven: 
 
12. Doopsgez. in de Acta van de Classis Brielle van de Ned.Herv. Kerk over de jaren 1609-1684 
13. Doopsgez. in de Dagvaerten van schout en schepenen van de polders van Ouddorp (1653-1779 
14. Overzicht van inkomsten en uitgaven Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
15. Diakonessen van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
16. Inventaris van het archief van de Doopsgezinde Gemeente op Westvoorne/Goedereede (Ouddorp) 
17. Doop-, trouw- en overlijdenslijsten van de doopsgezinde gemeente Ouddorp, aangevuld met 

attestaties 
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18. Diverse papieren Doopsgezinde Gemeente Ouddorp (kopieën van originele stukken) 
19. Doopsgezinden in de volkstellingregisters van Ouddorp, 1821-1960 
20. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp : alfabetisch register van namen 
21. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: presentielijsten avondmaal, collectelijsten, stemhebbende 

broeders 
22. Geboorteboek van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, 1709-1810 
23. Overzicht van de door de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp gevoerde correspondentie 
24. Voorzangers van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 
25. Belastinglijsten over de stad Goedereede 
26. 200e penning over Goedereede, 1628-1714 
27. Familielijsten over Goedereede, Ouddorp en de polders Oudeland … 1674 
28. Poorters van de stad Goedereede 
29. Boedel-inventarissen uit Goedereede 
30. Lijsten van de 1000e penning over de stad Goedereede en onderhavige polders 

 
INTERNETRUBRIEK 

 
Wat is een familienaam? 
De naam die de leden van een familie dragen, in tegenstelling tot de voornaam. Andere woorden voor 
Familienaam zijn: Achternaam en Geslachtsnaam. Meer over familienaam: 
http://www.wazamar.org/Familienamen/aa-famna-index/aa-watis.htm 
  
Hulpmiddel voor het zoeken naar familie namen op internet: 
Om een familienaam te zoeken is internet vergeven van webhaltes met familienamen. 
Bij de ene familienaam staan 1 of 2 personen vermeld, bij de andere een hele reeks personen. 
Hierbij moet je geluk hebben de juiste persoon of aansluiting aan te treffen voor het eigen onderzoek. 
Gevolg veelal erg lang zoeken. 
Het moet maar net iemand zijn die de juiste voorouder op een internetpagina heeft geplaatst. 
 
Om de meeste kans hiertoe te hebben, zijn de ondermeer de volgende webhaltes aan te bevelen: 
 
http://www.wazamar.org/Familienamen/a-familienamen.html  klik op de eerste letter van een familienaam. 
http://www.geneanet.org/     vul een familienaam in. 
http://www.kuijsten.net/navigator/    vul een familienaam in. 
 
Een aan te bevelen zoekmachine is Google http://www.google.com/intl/nl/ 
vul hier bijvoorbeeld in (wel zonder de streepjes) - genealogie "troost" –  
Een voornaam tussen de " " geeft een zoektocht direct naar deze persoon. 
 
Wanneer hier geen resultaat dan wordt de kans om de juiste informatie te krijgen zeer klein. 
 
Doch vaak helpt het stellen van een vraag bij: 
mail lijsten http://www.wazamar.org/gen-links/b-maillijsten.htm 
Forum's en prikborden http://www.wazamar.org/gen-links/b-forums.htm  
  
W. Groen  

 

http://www.wazamar.org/Familienamen/aa-famna-index/aa-watis.htm
http://www.wazamar.org/Familienamen/a-familienamen.html
http://www.geneanet.org/
http://www.kuijsten.net/navigator/
http://www.google.com/intl/nl/
http://www.wazamar.org/gen-links/b-maillijsten.htm
http://www.wazamar.org/gen-links/b-forums.htm
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Voorouders van Elco Brinkman 
op Goeree-Overflakkee 

Bram van Evelingen 

 

 
Uit het ondertrouwregister van Ouddorp blijkt dat Frans Hendrik Brinkman afkomstig was van Borringhuez 
onder Pruissen. Het is dus duidelijk uit de vermelding "onder Pruissen" dat het hier gaat om een plaats in het 
huidige Duitsland. Wanneer men het boekje van de Deutsche Postleitzahl raadpleegt, blijkt dat er slechts 
één plaats voorkomt, die met Borring begint, namelijk Borringhausen met als postcode 2845 Damme.  

Evenwel deze plaats lag in het bisdom Osnabrück en niet in Pruisen. Ik denk dat ze daar destijds in 

Ouddorp nauwelijks weet van hadden. Waarschijnlijk was in die tijd waarin Frederik de Grote een zwaar 

stempel drukte op de Europese politiek, de naam Pruisen synoniem voor Duitsland. 

Borringhausen ressorteerde onder de stad Damme, waar Frans misschien is gedoopt. 

Helaas heb ik in de doopboeken van de Ev. Luth. Kirchengemeinde Damme geen doopinschrijving 

gevonden. Voor de zekerheid ook nog gezocht in de Katholische Kirche van Damme, maar ook daar niets 

gevonden. Het schijnt in die tijd evenwel regelmatig voor te komen, gezien de hoge zuigelingensterfte, dat 

de boreling thuis werd gedoopt, mogelijk door de vader. 

Misschien werd dit dan wel bij de eerste gelegenheid doorgegeven aan de Pfarrer, maar of het dan ook 

werd ingeschreven is maar de vraag. 

Gezien de vernoemingen van zijn kinderen Jan en Kaatje, zouden zijn ouders kunnen zijn Jan Brinkman en 

ene Kaatje/Catharina. De andere twee kinderen, Human en Geertruid, zouden dan vernoemd zijn naar de 

ouders van zijn echtgenote. 

Mocht iemand mij meer informatie kunnen verstrekken, houd ik mij aanbevolen. 

 

 

Generatie 1 
 

 

I. Frans Hendrik BRINKMAN, geboren 4-1-1699 (zie grafzerk), kwam volgens het onder trouwregister van 

Ouddorp uit Borringhuez onder Pruisen (Gaarders Ou.deel 3/pag.19), begraven Ouddorp 23-9-1773 (cl. 

pro deo), ondertrouwt Ouddorp 15-10-1751 (Gaarders Ou.deel 4:I - cl. pro deo), als jongman uijt het land 

van Pruijsen, trouwt Ouddorp 7-11-1751 (Trouwboek Ou.2/27) Ariaantje Humans VAN STRIJEN, 

gedoopt Ouddorp 9-10-1729, als jongedochter van Westnieuwland, begraven Ouddorp 27-4-1779, 

dochter van Human Willems VAN STRIEN en Geertje Leenderts WITTE. 
Ariaantje ondertrouwt/trouwt (2de) Ouddorp 25-11/25-12-1774 Pieter Frederiksz. VAN LEEK, j.m. van 
Kralingen. 
   Uit onbekende bron ben ik in het bezit van de gegevens op een grafzerk, welke 

zich zou bevinden onder de houten vloer van de Ned. Hervormde Kerk te 
Ouddorp, waarvan de tekst luidt: "hier leyt begraven Frans Hendrik Brinkman, 
overleden 23 september 1773, oud 74 jaren, 8 maanden en 19 dagen". 

Hij zou dan geboren zijn op 4 januari 1699.  

 
 Uit dit huwelijk: 

 1.  Jan BRINKMAN, gedoopt Ouddorp 19-3-1752 (get: de vader en Maria Franse van Hoven), 

waarsch. jong overleden. 

 2.  Human BRINKMAN, geboren Ouddorp 12-4-1753, gedoopt Ouddorp 29-4-1753 (get: de 

vader en Maria Leenderts Witte),  

        ---volgt II.--- 

 3.  Kaatje BRINKMAN, gedoopt Ouddorp 18-4-1756 (get: de vader en Maria Leenderts Witte), 

trouwt als j.d. van Ouddorp, begraven Ouddorp 2-10-1799 (cl

Ouddorp 8-4/2-5-1790 Pieter Jacobsz ROON, ged. Ouddorp 18-2-1759, tr. als j.m. van 

Ouddorp, begr. Ouddorp 19-10-1

Cornelis ALEMAN. 

 4.  Geertruid BRINKMAN, gedoopt Ouddorp 28-10-1759 (get: de vader en Maria Leenderts 

Witte), trouwt als j.d. van Ouddorp, overl. Ouddorp 12-9-1805, ondertrouwt/trouwt Ouddorp 
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7/26-1-1785 Paulus Jansz VAN DEN BO(C)K, gedoopt Ouddorp 4-4-1756, trouwt als j.m. 

van Ouddorp, arbeider, overl. Ouddorp 29-8-1833, zoon van Jan Paulusz VAN DEN BOK 

en Gooltje Moses TANIS. 

 

Generatie 2 
 

II. Human BRINKMAN, geboren/gedoopt Ouddorp 12/29-4-1753, (get: de vader en Maria Leenderts Witte), 

bouwman (= boer), overleden Stellendam 2-10-1825 (71 jaar), ondertrouwt/trouwt als j.m. te Stad 

a.h.Haringvliet 8/31-12-1786, (SH 4/115) met de j.d. Geertrui Abrams BINNEWEG, gedoopt Hekelingen 

1-1-1764, overleden Stellendam  15-2-1854 (oud 90 jaar), dochter van Abraham BINNEWEG en 

Cornelia VIJFTIGSCHILD. 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Frans BRINKMAN, geboren/gedoopt Ouddorp 21-1/10-2-1788, schipper, trouwt 

Stellendam 23-9-1819 (acte 5) Prina KEIJSER, gedoopt Stellendam 24-1-1797, dochter 

van Abraham KEIJSER en Maria Dirkse GOEMAAT *. 

   *  Voorouders via moederszijde van de samensteller Bram van 

Evelingen. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Abraham Keizer 

(1864-1931). Er zijn veel "Abrahammen" in beide families. 

   Frans en Prina emigreerden 15.10.1854 naar Noord-Amerika. 

 2.  Cornelia BRINKMAN, gedoopt Ouddorp 3-2-1790, overleden Stellendam 1-10-1884, 

trouwt Stellendam 12-7-1810 Dirk KEIJZER, ged. Herkingen 24-12-1780, overleden 

Stellendam 24-5-1846, zoon van Abraham KEIJSER en Maria Dirkse GOEMAAT.  

   *  Dezelfde ouders als onder kind nummer 1. 

 3.  Abraham BRINKMAN, geboren/gedoopt Ouddorp 8/24-3-1793,  

        ---volgt III.--- 

 4.  Arjaantje BRINKMAN, geboren/gedoopt Stellendam 22-12-1795/24-1-1796, overleden 

Stellendam 2-2-1868 (oud 72 jaar), trouwt Peter RIBBE, overleden voor 2-2-1868. 

 5.  Heindrika BRINKMAN, geb./ged. Stellendam 25-2/25-3-1798, jong overleden. 

 6.  Hendrik BRINKMAN, geb./ged. Stellendam 18-11/8-12-1799. 

 7.  Hendrica BRINKMAN, ged. Stellendam 18-7-1802, overl. Stellendam 20-9-1843 (oud 41 

jaar), trouwt Stellendam 15-10-1829 (acte 5) Krijn KIEVIT, weduwnaar van Arendje 

VISSER, gedoopt Stellendam 5-4-1789, overleden Stellendam 17-12-1869, zoon van 

Cornelis Krijne KIEVIT en Maartje Jorisdr. EMAUS. 

 8.  Jannetje BRINKMAN, geboren/ged. Stellendam 21-12-1804/13-1-1805,overleden 

Stellendam 23-4-1891 (oud 87 jaar), trouwt Stellendam 4-4-1856 Dirk LODDER, geboren 

Melissant 3-10-1822, koopman, overleden Stellendam 26-12-1892, zoon van Hendrik 

LODDER en Jannetje VAN EIK. 

 

Generatie 3 
 

III. Abraham BRINKMAN, geboren/gedoopt Ouddorp 8/24-3-1793, bouwman, overleden Stellendam 

28-6-1860 (oud 67 jaar), trouwt Sommelsdijk 8-3-1816 Jannetje VAN DE GEVEL, geboren/gedoopt 

Sommelsdijk 8/13-3-1791, overleden Stellendam 25-3-1877, dochter van Jacob VAN DE GEVEL en 

Grietje GROENENDIJK. 
  Abraham ondertekende Request van 15 oktober 1836, gericht aan Koning Willem I, 

verklarende niet te kunnen schrijven en te teekenen voor hem en zijn minderjarige 
kinderen Herman, Grieta, Geertje, Jacob, en Hendrik. (Dit request betrof de "Afscheiding 
van 1834" - n.l. het stichten van een eigen Christelijke Afgescheidene Gereformeerde 
Kerk. Evenwel Koning Willem I verbood dit en handhaafde de Nederlandse Hervormde 
Kerk als Staatskerk).  

  Zie het boek over dit onderwerp van Dr. C.Smits - 7e deel - Classes Rotterdam en Leiden 
- ISBN 6389 467 8). 

 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Human BRINKMAN, geboren Stellendam 14-6-1816,  

        ---volgt IV.--- 
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 2.  Grieta BRINKMAN, geboren Stellendam 11-9-1818, overleden Stellendam 8-9-1875 (oud 

57 jaar), trouwt Stellendam 17-9-1842 (acte 4) Cornelis ROON, geboren Stellendam 

2-1-1815, arbeider, overleden Stellendam 15-5-1897, zoon van Cornelis ROON en Maria 

VAN GELDER. 

 3.  Geertrui BRINKMAN, geboren Stellendam 7-10-1819, overleden Stellendam 31-12-1905 

(oud 86 jaar), trouwt Stellendam 8-11-1866 (acte 5) Jacob MEERMAN, geboren 

Goedereede 27-8-1829, korenmolenaar, overleden Stellendam 10-9-1895, zoon van Jacob 

MEERMAN en Josina VAN DER WAL. 

 4.  Neeltje BRINKMAN, geboren Stellendam 15-3-1821, overleden Stellendam 11-8-1822. 

 5.  Neeltje BRINKMAN, geboren Stellendam 22-8-1823, overleden Stellendam 23-2-1828. 

 6.  Jacoba BRINKMAN, geboren Stellendam 19-6-1826, overleden Stellendam 6-3-1828. 

 7.  Jacob BRINKMAN, geboren Stellendam 28-8-1828, overleden Stellendam 27-7-1829. 

 8.  Jacob BRINKMAN, geboren Stellendam 10-6-1830, bouwman, overleden Stellendam 

28-3-1899 (oud 68 jaar), aangifte door zijn broer Hendrik, trouwt Jacoba Antoinetta 

REMEEUS, geboren Haamstede 23-10-1855. 

 9.  Hendrik BRINKMAN, geboren Stellendam 5-10-1833, overleden Stellendam 24-8-1834. 

 10.  Hendrik BRINKMAN, geboren Stellendam 19-9-1836, bouwman, overleden Stellendam 

4-2-1919, trouwt Stellendam 25-10-1855 (acte 6) Jannetje VAN SPLUNDER, geboren 

Ouddorp 9-2-1833, overleden Stellendam 6-5-1907, dochter van Aren VAN SPLUNDER en 

Kaatje BAKELAAR. 

 

Generatie 4 
 

IV. Human BRINKMAN, geboren Stellendam 14-6-1816, winkelier, overleden Stellendam 7-9-1885 (oud 69 

jaar), trouwt Stellendam 24-5-1844 (acte 3) Adriaantje KOPPENAAL, geboren Stellendam 28-12-1814, 

overleden Stellendam 25-1-1881, dochter van Andries KOPPENAAL, bouwman, en 

Jakomina/Jacomijntje KREEFT. 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Abraham BRINKMAN, geboren Stellendam 14-8-1845, 

        ---volgt V.--- 

 

Generatie 5 
 

V. Abraham BRINKMAN, geboren Stellendam 14-8-1845, bouwman, overleden Kampen 20-2-1898, trouwt 

Stellendam 19-2-1875 (acte 3) Jannetje VAN DER BLOM, geboren Stellendam 19-4-1854, overleden 

Kampen 15-10-1897, dochter van Jan VAN DER BLOM, winkelier, en Adriaantje VAN DER LAAN. 

  Zij vertrokken 11.4.1890 van Stellendam naar Valburg. 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Ds. Human BRINKMAN, geboren Stellendam 26-7-1875, gereformeerd predikant, 

overleden Bussum 20-4-1963, trouwt (1) Kampen 2-4-1902 Maria Willemina VOLKERS, 

geboren Kampen 10-2-1880, overleden Harmelen  5-2-1927. 

    Hij vertrok 29.1.1889 van Stellendam naar Doetinchem. 

  Ds. Human BRINKMAN, trouwt (2) Aengwierden 10-7-1930 Tjitske SMILDE, geboren 

Haskerland 6-11-1890, overleden Bussum 6-12-1961, dochter van Sijberen SMILDE en 

Antje FEITSMA. 

    2.  Adriaantje BRINKMAN, geboren Stellendam 28-9-1876, overleden Stellendam 8-11-1876. 

    3.  Ds. Jan BRINKMAN, geboren Stellendam 28-10-1877, gereformeerd predikant, overleden 

Bilthoven 8-3-1959, trouwt (1) Kampen 27-7-1906 Aleida Dela BRAMER, geboren Boxum 

10-4-1887, overleden Velp 5-8-1916, dochter van Gerrit BRAMER en Aleida Dela TE BOK-

KEL. 

   Hij vertrok 28.8.1889 van Stellendam naar Doetichem. 

  Ds. Jan BRINKMAN, trouwt (2) Bloemendaal (NH) 20-4-1928 Elisabeth Wilhelmina 

BEEK, geboren Bloemendaal (NH) 11-6-1902. Zij hoopt in juni 2002 honderd jaar te 

worden.  

 4.  Adriaantje BRINKMAN, geboren Stellendam 18-5-1879, overleden Drumpt 28-4-1939 
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(overleden in het huis van haar broer Jan ), woonde te Melville in Zuid-Afrika, ongehuwd. 

   Zij vertrok 11.4.1890 van Stellendam naar Valburg. 

 5.  Laurens BRINKMAN, geboren Stellendam 4-8-1881, overleden Kampen 9-11-1898. 

   Hij vertrok 11.4.1890 van Stellendam naar Valburg. 

 6.  Jannetje BRINKMAN, geboren Stellendam 1-8-1882, overleden Stellendam 28-11-1883. 

 7.  Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Stellendam 8-9-1886,  

        ---volgt VI.--- 

 8.  Jannetje BRINKMAN, geboren Stellendam 19-2-1889, overleden in Zuid-Afrika, trouwt 

27-12-1911 F.P.J. SNIJMAN, predikant Geref. Kerk te Melville (Z.A.), overleden aldaar 

18.9.1945. 

   Zij vertrok 11.4.1890 van Stellendam naar Valburg. 

 9.  Dr. Abraham BRINKMAN, geboren Kampen 28-3-1896, bioloog (leraar - directeur - rector), 

overleden Amsterdam 24-9-1979, trouwt Soest 14-7-1930 Geertruida Wilhelmina 

WILBRINK, geboren Apeldoorn 18-2-1898, overleden Amsterdam 15-12-1980, dochter van 

Johannes WILBRINK en Annalida Jacoba PLOEG 

 

Generatie 6 
 

VI. Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Stellendam 8-9-1886, burgemeester van Oud-Vossemeer 

(1912-1917), Den Bommel (1917-1928), Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop (1928-1951), 

overleden Voorburg 28-9-1968, trouwt Haren (Gr) 4-4-1911 Maike HOMAN, geboren Zuidhorn 

27-5-1889, overleden Voorburg 4-5-1978, dochter van Jan HOMAN en Grietje Mennes DOUMA. 

  Hij vertrok 11.4.1890 van Stellendam naar Valburg. 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Grietje BRINKMAN, geboren Oud-Vossemeer 5-10-1913, trouwt Woerden 6-10-1941 

Klaas Jacob BOLT, geboren Groningen 22-1-1913, juridisch adviseur/plv. secr. Ned. 

Binnenvaart, overleden Wassenaar 11-9-1978, zoon van Fokko BOLT en Anna Margaretha 

Pieterdina MEIJER. 

 2.  Abraham Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Oud-Vossemeer 11-2-1915,  

        ---volgt VII.--- 

 3.  Jannetje Adriana BRINKMAN, geboren Oud-Vossemeer 9-4-1918, trouwt Woerden 

4-5-1943 Adrianus Pieter VAN DER HOEVEN, geboren Sprang-Capelle 28-6-1909, 

drogist, overleden Voorschoten 13-1-1988, zoon van Adrianus Bartholimeus VAN DER 

HOEVEN en Johanna Christina WIJLEN. 

 4.  Barbera Tine BRINKMAN, geboren Den Bommel 11-10-1922, overleden Woerden 

31-7-1933. 

 5.  Jan Menno BRINKMAN, geboren Woerden 1-10-1928, ambtenaar provinciale griffie 

Drenthe, trouwt Geertruida Marina LOS, geboren Zwijndrecht 18-3-1935, dochter van 

Marinus LOS en Geertruida VAN 'T HOFF. 

 

Generatie 7 
 

VII. Abraham Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Oud-Vossemeer 11-2-1915 burgemeester van 

Stad a.h. Haringvliet (1946-1953), Hardinxveld-Giessendam (1953-1980), trouwt Gouda 21-2-1947, het 

huwelijk werd ingezegend in de Gereformeerde Kerk aan de Turfmarkt), Else VAN EIJK, geboren 

Gouda 31-5-1922, apothekersassistente, dochter van Gerardus Cornelis VAN EIJK en Henriette 

Petronella VAN TROTSENBURG. 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Mr.Drs.Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Dirksland 5-2-1948,  

        ---volgt VIII.--- 

 2.  Gerardus Cornelis BRINKMAN, geboren Dirksland 27-2-1950, ondernemer, trouwt 

Alphen a.d.Rijn 29-12-1972 Catharina Everdina GESMAN, geboren Alphen a.d.Rijn 

5-4-1951, verpleegkundige. 

 3.  Menno Jan BRINKMAN, geboren Dirksland 25-1-1953, ambtenaar secretarie 

Maarssen, trouwt Ommen 15-10-1977 Anna Maria Christina BLOEMSMA, geboren 



 
Inventaris bibliotheek GCGO                     01-03-2002                                    
Pagina :  8 

Beesd 27-7-1955, werkzaam geweest bij de NCRV. 

 4.  Abraham Frans BRINKMAN, geboren Hardinxveld-Giessendam 18-12-1956, 

adj.dir.commerciele zaken, trouwt Driebergen 25-5-1979 Paola Charlotte VAN ASSELT, 

geboren Zeist 29-7-1959. 

 

Generatie 8 
 

VIII. Mr. Drs. Leendert Cornelis BRINKMAN, geboren Dirksland 5-2-1948, Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur (1982-1989), fraktie-voorzitter 2e Kamer van het C.D.A., thans voorzitter 

Algemeen Verbond Bouwbedrijven, trouwt Vollenhove 10-12-1971 Drs. Janneke SALENTIJN, geboren 

Meppel 1-3-1948, drs in biologie (enige tijd docente aan een middelbare school te Amsterdam). 

 Uit dit huwelijk: 

 1.  Abraham Leendert Cornelis Eduard BRINKMA N, geb. Amsterdam 21-12-1974 

 2.  Clara Cristine BRINKMAN, geboren Leiderdorp 17-6-1976. 

 3.  Henriette Gepke BRINKMAN, geboren Leiderdorp 5-4-1982. 

 

A. van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. IJssel,  

e-mail: abraham@box.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  02.01 – De RIDDER 
 
Isaak de Ridder geb. 27-11-1729 te Sommelsdijk, huwt 31-05-1761 te  ? met Jannentje Schram geb. te 
Sliedrecht, overleden voor 1765 huwt(2) met Jannetje Heukelom geb. te Diemen. 
Uit huwelijk 1: 

1. Franchhoys geb. 10-06-1764 te ? 
Uit huwelijk 2: 

2. Susanne geb. 12-06-1768 te Sommelsdijk 
3. Johannes geb. 28-11-1773 te Sommelsdijk 
 

Vraag: Is er van deze kinderen nog iets terug te vinden. 
J. de Ridder, Nieuw Vennep 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 

ANTWOORD OP VRAAG 01.42  BUSKOP - SCHOL 
 
I.1 Teunis Pieters HOOGESIN, tr. Middelharnis 31-03-1683 Bastiaanje Ariens. 

Uit dit huwelijk: 
1. Aren HOOGESIN, ged. Middelharnis 28-09-1685 (zie II.1). 
2. Maatje Teunisdr HOOGESIN, ged. Middelharnis 18-07-1688 (zie II.5). 
3. Neeltje HOOGESIN, ged. Middelharnis 19-01-1695. 
4. Cornelia HOOGESIN, ged. Middelharnis 19-08-1696. 
5. Jannetje HOOGESIN, ged. Middelharnis 10-05-1699. 
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II.1 Aren HOOGESIN, ged. Middelharnis 28-09-1685, overl. ald. 15-10-1761, tr. (1) voor 1709 
Francina Woutersdr PAUW. Tr. (2) Middelharnis 08-07-1714 Arentje Jobsdr TROMMEL, ged. 
Middelharnis 18-01-1682, overl. ald. 25-03-1752. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Bastiaantje HOOGESIN, ged. Middelharnis 05-01-1709. 
2. Marie HOOGESIN, ged. Middelharnis 20-08-1710. 
3. Marie HOOGESIN, ged. Middelharnis 06-09-1711. 
4. Marie HOOGESIN, ged. Middelharnis 04-09-1712. 
5. Teuntje HOOGESIN, ged. Middelharnis 06-12-1713. 
6. Marietje HOOGESIN, ged. Middelharnis 06-12-1713. 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Job HOOGESIN, ged. Middelharnis 20-05-1717. 
8. Teuntje HOOGESIN, ged. Middelharnis 21-08-1718. 
9. Neeltje HOOGESIN, ged. Middelharnis 09-03-1721. 

 
II.5 Maatje Teunisdr HOOGESIN, ged. Middelharnis 18-07-1688, overl. ald. 04-11-1740, tr. ald. 

02-09-1715 Hendrik Arensz RUIJGHAVER, ged. 28-08-1689. 
Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje Hendriksdr RUIJGHAVER, ged. Middelharnis 01-11-1716 (zie III.11). 
2. Teunis RUIJGHAVER, ged. Middelharnis 15-05-1718. 

 
III.11 Trijntje Hendriksdr RUIJGHAVER, ged. Middelharnis 01-11-1716,overl. Sommelsdijk ..-12-1792 

tr. Sommelsdijk 27-04-1742 Jacob Lievensz. SCHOL, ged. Brielle 29-03-1713, overl. 
Sommelsdijk voor 1758. 

Uit dit huwelijk: 
1. Berendina SCHOL, ged. Sommelsdijk 20-01-1745. 
2. Lieven SCHOL, ged. Sommelsdijk 12-09-1745 (zie IV.2). 
3. Jacob SCHOL, ged. Sommelsdijk 16-02-1755. 

 
IV.2 Lieven SCHOL, ged. Sommelsdijk 12-09-1745, tr. Oude Tonge 16-04-1769 Neeltje Pietersdr 

BUSCOP, ged. Oude Tonge 21-11-1745, dr. van Pieter Jobsz BUSCOP en Adriana Fransdr 
BREE. 

Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje SCHOL, ged. Sommelsdijk 08-04-1770. 
2. Jan SCHOL, ged. Sommelsdijk 26-07-1772. Jong overleden. 
3. Lena SCHOL, ged. Sommelsdijk 26-04-1774. 
4. Jacob SCHOL, ged. Sommelsdijk 04-07-1776. 
5. Jan SCHOL, ged. Sommelsdijk 11-04-1779. 
6. Berendina SCHOL, ged. Sommelsdijk 09-09-1781. 
7. Jannetje SCHOL, ged. Sommelsdijk 08-09-1793. 

 
 Pieter Jobsz BUSCOP, ged. Ooltgensplaat, tr. Oude Tonge 05-05-1737 Adriana Fransdr BREE, 

ged. Oude Tonge 02-08-1719. 
Uit dit huwelijk: 
1. Job BUSCOP, ged. Oude Tonge 12-01-1738. 
2. Marinus BUSCOP, ged. Oude Tonge 03-11-1739. 
3. Maria BUSCOP, ged. Oude Tonge 18-12-1740. 
4. Frans BUSCOP, ged. Oude Tonge 01-09-1743. 
5. Neeltje Pietersdr BUSCOP, ged. Oude Tonge 21-11-1745 (zie II.6). 
6. Cornelis BUSCOP, ged. Oude Tonge 29-05-1751. 

 
W. van Groningen, Goedereede 
 
 
ANTWOORD OP VRAAG 01.43   – BRENDERS – BREE – GEBUIJS – SNIJDER(S) 
 
Tak Nieuwe Tonge"; gegevens o.a. gebaseerd op de parenteel Parenteel van Dirk Snijder, door Adriaan 
du Pree en verder op eigen archiefonderzoek Gem.archief Middelharnis en Gem. archief Oude Tonge. 
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COLOPHON :                                                                                          Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee  

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

 

# Trouwboek Nieuwe Tonge N.T.3, p.46 (Gem.archief Middelharnis):october 1659, den 18 dito getrouwd 
Dirk Gerritse Snijder, wednr. van Annetie Jans met Cornelia Cornelis, j.d. uit de N.Tonge, beijde 
woonagtig in de polder 
 
I Dirk Corneliszn Snijder, tr. (1) Nieuwe Tonge 07-09-1737 als j.m. v. Oude Tonge Maatje Jacobse 
Tichelman, tr. (2) Nieuwe Tonge 25-08-1765 (NT 6, p.24) Annetje den Braber, ged. (N.H.) Nieuwe Tonge 
28-02-1740; dochter v. Jacob Cornelis den Braber en Maria Krijns Koert; overl. Nieuwe Tonge 08-04-1829 
(acte no.10) als huisvrouw van Gerrit Sijdenveld, eerst weduwe van Dirk Snijder 
Kinderen uit het huwelijk van Dirk Snijder en Annetje den Braber: 

1. Adriaantje Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge -/08-02-1765 
2. Cornelis Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge 07/14-08-1768,  
3. Jacob Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge -/11-11-1770, volgt II 
4. Dirk Snijder, geb. Nieuwe Tonge 07-02-1773, arbeider, overl. Nieuwe Tonge 09-01-1846,      
echtg. v. ......brina Goeman (overl.reg. N.T. 1846) 
 

II Jacob Dirkszn Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge 07/11-11-1770, bouwman, overl. Oude Tonge 23-12-
1826 (acte no.62), tr. Nieuwe Tonge 29-03-1795 Johanna Cornelisdr de Jong, j.d. van Den Bommel 
(beiden 1822 won. onder Oude Tonge) 
Kinderen uit het huwelijk van Jacob Dirkszn Snijders en Johanna Cornelisdr de Jong: 

1. Dirk Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge 23/31-01-1796 (NT 6 p.132) 
2. Cornelis Snijders, geb. Nieuwe Tonge 03-05-1797 (NT 6 p.135), 1822 bouwknecht, tr.        
Nieuwe Tonge 01-11-1822 Leuntje van den Broek, overl. Nieuwe Tonge 02-10-1857,   beroep 
bouwman, wedn. v. Leentje van den Broek (overl.reg. N.T. 1857) 
3. Willem Snijders, geb./ged. Nieuwe Tonge 24-10/10-11-1797 (NT 6 p.140) 
4. Jacob Snijders, geb./ged. Oude Tonge 25-03/06-04-1801 
 

J. Snijder 
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NIEUWSBRIEF  
 

Juni 2002                                                                                                                             7e jaargang, nr. 2 
 
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) 

 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Marco stopt. 
Enkele jaren hebben we van zijn diensten gebruik kunnen maken. Jammer dat hij er nu mee gaat 
stoppen, maar andere bezigheden en interesses dwingen hem daartoe. Niettemin vinden wij het heel 
jammer, want hij was de man die onze website op poten zette en vervolgens een geheel nieuwe inrichtte 
bij Flakkee.net. Een formidabele prestatie. Hij bruiste steeds weer van nieuwe ideeën en daarmee bleef 
het voor hem en voor ons boeiend. De donateurs hebben hem wat minder in beeld gehad, maar ook voor 
hen heeft hij heel wat aan serviceverlening gedaan.  Marco heel hartelijk bedankt voor alles wat je op 
website gebied en daarbuiten voor het Genealogisch Centrum hebt gedaan in de afgelopen jaren.  
 
Nieuwe webmaster. 
Spontaan bood hij zich aan via e-mail: Jan van der Velde, oud-Flakkeeënaar, nu woonachtig te Arnhem. 
Daar waren we heel blij mee. De activiteiten bij Flakkee.net zijn stopgezet. Op een goede manier is er een 
einde gekomen aan deze relatie en dat betekent dat het geheel opnieuw opgezet moet worden. Dat gaat 
Jan nu doen. We zijn heel benieuwd wat hij allemaal aan kundigheden op dit terrein voor ons tentoon gaat 
spreiden. Jan, hartelijk welkom, niet als donateur, want dat was je al, maar binnen de actieve kring van de 
stichting. 
Als bestuur hebben we ons daarover beraden en besloten  hoe we het opnieuw op gaan zetten. We 
zullen nu een domeinnaam kopen, zodat we in de toekomst heel gemakkelijk te bereiken zijn, maar 
daarover hoort u meer in de volgende nieuwsbrief. 
Cor Hameeteman  
 

VAN REDACTIE EN PENNINGMEESTER 
 
Deze keer goed nieuws te melden over de betaling van de donatie, inmiddels zijn bijna alle donaties 
binnen. Heel hartelijk dank daarvoor. Willen de donateurs die nog niet betaald hebben dit zo spoedig 
mogelijk alsnog doen.  
In deze nieuwsbrief kunt u weer een aantal fraaie artikelen lezen. Jan Both gemeente archivaris van de 
gemeente Middelharnis heeft een leuk artikel geschreven over de naamgeving van gaffelscheepjes, Hans 
Felius schreef wederom een leuk artikel over een verklaring welke is afgegeven door Aeltje Hendricks, 
weduwe van Adolff Janss Mackerkarre.   
Heeft u overigens de nieuwsbrief al per e-mail? Het aantal e-mail donateurs groeit nog steeds en heeft 
niet alleen voordelen voor ons, in de vorm van porto kosten, maar ook voor u. U beschikt over het 
originele bestand en kan daarmee zelf aan de gang. Denkt u er gerust eens over na en besluit u om het 
niet te doen dan vinden we dat natuurlijk ook goed. Veel leesplezier. 
Jan Grinwis 
 

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 maanden als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
14 september Dhr. J.H. Kalle  2 november Dhr. S. Bax 
21 september Mw. L. Maliepaard 16 november Dhr. H. van de Nieuwendijk 
5 oktober Mw. E. Lassing  7 december Dhr. C.J. Hameeteman 
19 oktober  Mw. A. Buskop  21 december Mw. C. Westdorp en Mw. M. Meijer 
 
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 
 
Omdat de inventaris die achter in de nieuwsbrief is toegevoegd gemaakt is op 1 maart 2002 worden de 
aanwinsten na deze datum hieronder apart weergegeven. U zult ze dus niet terug vinden in de inventaris. 

 
1. De Bokkerijders / door Anton Blok. Amsterdam, 1993 
2. Familie Kardux : genealogie van een Flakkeese familie / samengest. door Dirk Buth en Karen 

Lewis-Buth, met medew. van Gerie Kooman. 2002 
3. Convoyen en licenten / door Ferdinand H.M. Grapperhaus. Zutphen, 1986 
4. Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na 2000 / door Ferdinand H.M. Grapperhaus. Deventer, 

1991 
5. De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel : belastingheffing in West Europa tussen 800 en 

1800 / door Ferdinand H.M. Grapperhaus. Zutphen, 1993 
6. Een schatkistje uit de Reijerwaard : paleografische atlas van de archieven van de polder Oud- en 

Nieuw Reijerwaard. Bussum, 2002   
 

 
INTERNETRUBRIEK 

 
In de internet rubriek deze keer aandacht voor het Zeeuws Archief. In vijf jaar tijd hebben vrijwilligers van 
het Zeeuws Archief 165.000 huwelijksakten van de burgerlijke stand in de computer ingevoerd. Alle 
Zeeuwse huwelijksakten van 1811 tot en met 1922 zijn digitaal te raadplegen. Met het invoeren is reeds in 
juni 1997 begonnen. De gegevens zijn opgeslagen in een speciaal daarvoor ontwikkelde database ISIS. 
Van Zeeuws-Vlaanderen zijn de huwelijksakten al beschikbaar vanaf 22 september 1796 omdat de 
burgerlijke stand in dat deel van Zeeland toen al in werking trad. De ISIS database bevat behalve de 
huwelijksakten, ook andere genealogische bronnen zoals bevolkingslijsten over de periode 1796-1811, 
emigranten 1839-1900, bevolkingregister Middelburg van 1900 tot 1937 en genealogieën en 
kwartierstaten.  
Na zelf de site bezocht te hebben vond ik gegevens waar ik al een paar jaar naar op zoek was, en zeker 
niet snel daar gezocht zou hebben. Mooie site, dus…. www.zeeuwsarchief.nl  
Het Zeeuws Archief is gevestigd aan het Hofplein 16 in Middelburg. Sinds 1 januari 2001 is daar 
overigens ook de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland  (voormalig uit Goes) inwonend. 
 
 
 

GENEALOGISCHE DAG  SUCCESVOLE LUSTRUMVIERING 
 
Was de invoering van de tiende penning door Alva geslaagd, zou de opstand er misschien anders hebben 
uitgezien of in ieder geval een ander verloop hebben gehad. 
Zo verhaalde prof dr. F.A.M. Grapperhaus in zijn speech tijdens de lustraviering van het Genealogisch 
Centrum Goeree-Overflakkee op 20 april. 
Voorzitter Cor Hameeteman verwelkomde een schare gasten en genodigden, waarvan sommigen al van 
heel ver gekomen waren. “Apetrots zijn we dat we deze lustra kunnen vieren: het 10-jarig bestaan van het 
Genealogisch Centrum en het vijfjarig bestaan van ons archief “Het Feyne kwartier”. We beschikken over 
een website en de nieuwsbrief is de zevende jaargang al ingegaan. (Penningmeester Jan Grinwis heeft 

http://www.zeeuwsarchief.nl/
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ter gelegenheid van de festiviteiten een bundel gemaakt van de uitgegeven nieuwsbrieven, inclusief een 
index. Deze bundel kan bij hem besteld worden voor €11) ”. Hij verwelkomde burgemeester Boonstra en 
noemde hem het cultureel dorpshoofd van Dirksland. “De andere gemeenten hebben op de uitnodiging 
taal noch teken gegeven. We kunnen Dirksland wel het cultureel centrum van het eiland noemen.  
 
Alva en de tiende penning 
Als gastspreker waren voor deze dag uitgenodigd: prof dr. F.A.M. Grapperhaus en notaris M.A. Korbijn uit 
Oude Tonge. Prof Grapperhaus, oud-staatssecretaris van financiën is een expert op het gebied van de 
belastingen, zowel op de geschiedkundige kant ervan als op de ontwikkelingen in de loop van de tijd tot 
nu toe. Zijn betoog was vooral toegespitst op de belastingen voor de republiek en liep uit op de gevolgen 
van de belastingen die Alva invoerde. “Er was eigenlijk al eerder iets vreemds gebeurd. Tijdens Karel V 
werden de oorlogen die hij ontketende, gevoerd met o.a. geld dat uit de Nederlanden werd gehaald. 
Tijdens Philips worden de kosten van de oorlogshandelingen in de Nederlanden betaald door Spanje. 
Alva voerde niet alleen de tiende penning, maar ook de twintigste en de honderdste in, maar die hebben 
nooit een belangrijke rol gespeeld. Had hij de tiende penning echter op een goede manier ingevoerd, dan 
was de Opstand misschien wel anders verlopen. Alva was echter een generaal, maar geen econoom. 
Slechts in een paar plaatsen is het gelukt: priesters preekten tegen de tiende penning; er waren relletjes 
in Brussel; het openbare leven lag een paar maanden stil. Daarom besloot hij tenslotte tot een afkoopsom 
in de vorm van een bede van twee miljoen per jaar voor de periode van twee jaar, maar toen begonnen 
de gewesten aan hun bekende techniek van dwarsliggen, tegensputteren, tegenwerken, traineren en 
uitstel krijgen. Daarnaast werd een belangrijke discussie gevoerd over het feit of handel drijven met de 
vijand nu wel of niet mocht. Voor de libertijnse Hollands regenten was het geen probleem, maar de 
Utrechtse dominees gooiden in dat opzicht roet in het eten. Het werd een zeer interessant betoog waarbij 
verleden en heden verscheidene keren met elkaar verbonden werden en bijzondere gebeurtenissen voor 
het voetlicht kwamen zoals het spannende moment waarop Holland en Zeeland bijna met elkaar in oorlog 
waren. 
 
Notaris en de historie 
Notaris Korbijn voegde daar nog een curieuze noot aan toe. Delft en Rotterdam waren bijna slaags 
geraakt over de Schie. Beiden hadden hun leger en ze stonden klaar voor het gevecht. Prins Maurits 
stuurde zijn soldaten om de orde te herstellen. Zo was de lezing van notaris Korbijn doorspekt met 
komische gebeurtenissen uit het notarisleven. Zeer interessant was de historische ontwikkeling van het 
notariaat. Vanaf de vroege oudheid tot in het heden schetste hij de lijn. Onthutsend was wel het feit dat 
vooral de notarissen waarvan bij de genealogie legio akten geraadpleegd worden in ieder geval geen 
notarissen waren zoals wij die kennen. De meeste kenden de Latijnse taal niet eens laat staan dat ze de 
Latijnse termen kenden die ze in hun akten schreven: het waren standaardmodellen. Desondanks blijven 
de producten die ze in de archieven hebben achtergelaten nog steeds de moeite van het doorlezen 
waard. Die leveren de franje aan genealogisch onderzoek. “Financieel werden ze er ook niet rijk van. 
Soms waren de schoolmeester, doodkistenmaker, doodgraver en notaris tegelijk. Dat geeft al aan dat het 
ambt niet hoog gewaardeerd stond. Van een gereguleerde opleiding is pas sprake sinds de tweede helft 
van de vorige eeuw. Met een visschotel bedankte Cor Hameeteman zowel prof dr. F.A.M. Grapperhaus 
als notaris Korbijn voor hun bijdrage. 
  
Als slot volgde er een optreden van het Ensemble Eeuwkant. Met als domicilie hetzelfde kwartier wilden 
ze de lustraviering luister bijzetten met hun optreden. Opgesteld op het podium leverde het de 
aanwezigen een historisch kijkspel op dat ze niet gauw zullen vergeten. “Ik ben er helemaal ontroerd 
van”, zei een bezoeker, “want het verleden komt weer tot leven”.  
 
Toekomst  
Bij de stand van het Genealogisch Centrum was de nieuwste aanwinst aanwezig, aangeboden door dhr. 
M. Van der Valk. Per dorp zijn alle doop-, trouw- en begraafgegevens gerangschikt en in mappen 
ondergebracht. “We maken het de huidige genealogen erg gemakkelijk. Als ze nu een Lodder in Dirksland 
opzoeken, vinden ze in het boek van Dirksland  allemaal, van 1598 tot 1812. en als Jan Grinwis zijn 
project afgerond heeft, staan straks alle namen van Ouddorp tot de Plaat in alfabetische en 
chronologische volgorde bij elkaar in de computer. U kunt even op een achtermiddag uw stamreeks 
komen samenstellen, makkelijker kan het toch niet. Ook voor de toekomst hebben we u weer veel te 
bieden. Het succes van deze dag vraagt om een jaarlijkse herhaling: een dag waarop men hier bij elkaar 
komt voor de uitwisseling van gegevens”. Daarmee sloot de voorzitter een zeer geslaagde lustraviering  
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Het DTB project 
Wat onze Zeeuwse genealogische vrienden kunnen met hun ISIS, waar ze overigen terecht trots op 
mogen zijn, moeten wij toch ook kunnen regelen. Dat zou dhr. M. van der Valk gedacht kunnen hebben 
toen hij een aantal jaren geleden begon om een doopboek in de computer te zetten. Natuurlijk was dit niet 
het geval, maar er zijn inmiddels jaren verstreken en dhr van der Valk heeft intussen niet minder dan 
100.000 doop, trouw en begraafgegevens vastgelegd. Een gigantische hoeveelheid werk en alle 
gegevens van de registraties zijn vastgelegd, vader, moeder, aangever, getuigen, kosten etc. etc.  
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht wat reeds in de computer zit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U ziet wel dat we er nog niet zijn en dat er nog een aardige hoeveelheid werk moet gebeuren alvorens we 
compleet zijn. Omdat “wij”, als stichting, toch in staat moeten zijn om dit huzarenstuk af te maken wil ik 
daarom bij deze een OPROEP doen voor hulp. De OPROEP die ik wil doen is tweeledig: 
1. De gegevens die we momenteel nog missen zijn zover wij het hebben kunnen nagaan niet meer in de 

genoemde gemeenten beschikbaar. Bij navraag in het Algemeen Rijksarchief blijkt dat zij die 
gegevens voor een groot gedeelte wel beschikken. Met het Algemeen Rijksarchief zijn er inmiddels 
afspraken gemaakt en daarom zoeken wij vrijwilligers die in Den Haag gegevens (doop-, trouw- en 
begraaf-boeken) willen kopiëren. De kopieën zullen uiteraard vergoed worden door het Genealogisch 
Centrum. Het is de bedoeling dat deze kopieën naar Dirksland komen, waarna vervolgens dhr Van 
der Valk of indien dat teveel wordt door een andere vrijwilliger ze in de computer invoert. Als u een 
steentje wil bijdragen aan dit project geef uzelf dan op bij coördinator, Jan Grinwis, zodat hij met u 
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een planning kan maken welke gegevens u kan kopiëren. U kunt dan op een door uzelf te bepalen 
moment de werkzaamheden uitvoeren. 

2. Veel gegevens zijn inmiddels in de computer beschikbaar en om het werk te perfectioneren leek het 
ons goed om een controleslag te maken. Het is dan de bedoeling dat aan de hand van beschikbare 
kopieën van de originelen en reeds uitgewerkte lijsten de gegevens gecontroleerd worden. Foutjes 
worden dan gecorrigeerd op papier en later bijgewerkt in de computer. Het idee is om deze 
controleslag uit te voeren in nauwe samenwerking met de werkgroep, echter die zal daarmee zo 
zwaar belast worden dat hulp gewenst zal zijn. Ook voor dit punt geld dat u zich op kan geven bij Jan 
Grinwis 

 
 

Archivaria* 
 

Naamgeving gaffelscheepjes 
 

 

In de hal van het gemeentehuis van 
Middelharnis staat een prachtig model van 

een gaffelscheepje gemaakt door de heer 

W.F. Filippo uit Rozenburg. Het scheepje 

draagt de naam ‘De Jonge Marinus’. Deze 

naam is niet verzonnen. Het scheepje 
heeft namelijk echt bestaan. In de jaren 

zeventig van de 20e eeuw is er een 

uitgebreide studie verricht naar dit en 

soortgelijke vissersvaartuigen. Aan de 

hand van archiefstukken, afbeeldingen, 

literatuur, etc. is men erin geslaagd 
bouwtekeningen en naar aanleiding 

daarvan waarheidsgetrouwe 

scheepsmodellen te vervaardigen. 

 

Aantallen 
Met gaffelscheepjes hebben Men’eerse vissers ruim twee eeuwen lang gevaren. De grootste 

welvaart, de zogenaamde ‘Gouden Eeuw van Middelharnis’, viel in de achttiende eeuw. In de 

bestaande literatuur zijn enkele gegevens te vinden over het aantal schepen van de vissersvloot 

in die tijd. In het jaar 1708 behoorden in Middelharnis 21 gaffelvisschuiten thuis. Dit aantal 

was in 1751 gestegen tot 24 en in 1795 zelfs tot 32. Met de komst van de Bataafs/Franse tijd 

daalde het aantal scheepjes, want in 1804 waren er 27. In 1823 is het aantal gaffelscheepjes 
verder teruggelopen tot 12, maar toen was men aan het overschakelen op een ander 

scheepstype: de sloep. In 1829 werd de laatste gaffelvisschuit van Middelharnis op de 

plaatselijke scheepswerf gesloopt. 

 

Beeldmerk 
Het gaffelscheepje leeft voort, want het is thans het beeldmerk van de gemeente Middelharnis 

geworden. Een tekening van dit scheepje is onder meer te vinden op suikerzakjes, de 

gemeentevlag, lepeltjes en mokken. Op het oude raadhuis geeft een windvaan in de vorm van 

een gaffelscheepje de windrichting aan.  

 

Archiefstukken 
In het oud-rechterlijk archief van Middelharnis komen we talloze verkoopakten van gaffel- en 

andere scheepjes tegen. Uit deze akten blijkt, dat een scheepje doorgaans meerdere eigenaren 

had. Bij verkooptransacties ging het dan ook meestal om een deel (aandeel) van een scheepje. 

Soms zelfs een 1/64e part.  Onder de eigenaren komen we personen van verschillende 

pluimage tegen. Vaak hadden zij weinig met de visserij van doen. Boekhouders (reders) voerden 
de administratie over meerdere schepen. Hieronder volgt een voorbeeld van dergelijke akte: 

‘Den 19e van slagtmaand 1810 compareerde voor Lambertus Kolff, schout, Hendrik Monté en 
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Hendrik Matse, schepenen van Middelharnis, Elsje Kabos, weduwe van Theodorus Favel, 

wonende te Sommelsdijk, dewelke verklaarde verkocht te hebben en mitsdien bij dezen met een 

vrij transport over te dragen en cederen aan en ten behoeve van Johannis van Gent, wonende 
alhier, present en acceptant, de navolgende portiën in gaffelvisschuiten, alle varende van deze 

plaats, met derzelver ankers, kabels zeilen, touwen en verdere toebehooren, te weten: 

1/4e portie in de schuit, genaamd de Jacob Johannis, stuurman Adrianus Verhage; 

3/32e portiën in die, genaamd de Jonge Neeltje, stuurman Willem Vermeule; 

1/16e portie in die, genaamd de Jonge Jacob, stuurman Leendert Buurveld; 

gelijke portie in die, genaamd de Jonge Arentje, stuurman Machiel van de Roovaart; 
1/32e portie in die, genaamd de Jonge Jannetje van den Tol, stuurman Thomas de Waard; 

laatstelijk nog 1/6e portie in de schuit, genaamd de Jonge Cornelis, stuurman Jacob Bree…’ 

    

De namen 

Het is wel eens aardig na te gaan wat voor namen deze bootjes hadden. In de genoemde akten ( 
1734-1811) vinden we een groot aantal namen.        

 

Het meest komen we persoonsnamen tegen, namelijk: 

 

De Jonge Jan Schouten    De Jonge Jan 

De Jonge Johannis    De Jonge Marinus van den Tol 
De Jonge Laurens    De Johannis Willem en Otto 

De Jonge Jeroen    De Cornelis en Jacobus 

De Jonge Marinus    De Jonge Pieter Meijer Veerman 

De Jonge Jacob    De Jonge Jacobus 

De Jonge Leendert    De Jonge Dirk 
De Willem Hendrik    De Jacob Johannis 

De (Jonge) Leendert en Margarita  De Willem en Elizabeth 

De Jonge Lena en Magdalena  De Jonge Huibertje 

De Jonge Antonia    De Jonge Lijsbet 

De Wilhelmina    De Jonge Arentje 

De Jonge Alida en Lydia   De Twee Zusters Alida en Lydia 
De Jonge Jannetje en Louiza   De Anna en Louiza 

De Vrouw Elizabeth    De Vrouwe Jacoba Geertruijda 

De Trijntje en Neeltje    De Jonge Maatje 

De Martha en Maria    Catharina Beatha 

De Jonge Maria    De Cornelia Elizabeth 
De Jonge Elizabeth    De Adriana 

De Jonge Anna    De Jonge Jannetje van de Tol 

De Vrouw Elizabeth van den Tol  De Maria en Antonia 

De Jonge Lena en Magdalena  De Jonge Cornelia 

De Juffrouw Cornelia  

 
Dieren 

De Vos      Den Oijevaar 

De Jonge Gans    De Nagtegaal 

De Gans     Den Dolphijn 

Den Bruijnvis     De Duiff 
De Meeuw     De Swaan 

Het Witte Lam     De Witte Swaan 

De Vogel     Het Haas 

 

Overig 

De Eendragt     ’s Lands Welvaren 
De Vreede     De Gulde Vrijheijd 

De Welstant     De Hoop 

De Goede Hoop    Den Boslooper 

De Stoop     De Melkmeijd 

Naboth’s Wijnberg    De Arke 
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De Nepthunus    De Liefde  

De Dordse Maagd    Het Welvaaren van Bruggen 

De Jongeling     Den Eersteling 
De Drie Gebroeders    De Vier Gebroeders 

De Twee Jonge Baerssen   De Dankbaerheid 

Sint Michiel     De Princes Carolina 

De Princes Royal    De Prins 

De Prins Willem    De Prins van Orange 

’t Huis van Nassouw    De Graaff van Buuren 
 

Willem Frederik Erfprins van Orange en Nassouw 

 

De bovenstaande opsomming is niet volledig. Bovendien heb ik de indruk dat sommige namen 

zo nu en dan anders zijn opgeschreven. Zo zou ‘De Prins’ en de ‘De Prins Willem’ dezelfde boot 
kunnen zijn, maar dat hoeft vanzelfsprekend niet. Onder deze gaffelvisschuiten zitten ook een 

klein aantal bazaanvisschuiten. Dit laatste scheepstype was kleiner van stuk. Tevens komen we 

enkele namen van vissersschepen ook tegen onder de ventjagers. Dit waren kleine scheepjes die 

de door de vissersboten gevangen vis vervoerden naar het achterland, zoals Brabant en België.   

 

(*) Onder het kopje ‘Archivaria’  worden diverse zaken aan de orde gesteld,  die in de plaatselijke 
archieven zijn te vinden.  

 

Jan Both - gemeentearchivaris    

 
Een Christelijck ende lofflijck werck… 

 
Op 22 januari 1668 werd door baljuw, schepenen en dijkgraaf van Sommelsdijk op verzoek van een 
weduwe een verklaring of attestatie gegeven. 
De weduwe was Aeltje Hendricks, weduwe van Adolff Janss Mackerkarre. Uit de attestatie blijkt een droef 
verhaal. Sedert drie maanden geleden is haar man overleden, haar achter latend met zeven kinderen, en 
zij zwanger van het achtste. Inmiddels is dat achtste kind ook geboren. En alsof dat nog niet zwaar 
genoeg is heeft zij ook nog een ernstig ziek kind. Van dat kind wordt verteld dat het “eenen alsulcken 
miserabelen kint is dattet ten opsighte van zijne extraordinare accidenten ende ongemeene breucken bij 
alle mrs. ende doctoren buyten genesinge wert gestelt. Zijnde oock tselve kint van den steen gesneden 
geweest, maer echter daervan niet gelibereert ofte genesen connen werden.” De in deze zin genoemde 
mrs. zijn “meesters”, oftewel chirurgijns, eventueel ook ledezetters, in tegenstelling tot de doctoren 
mensen die in de praktijk genezing van ziekten en het zetten van breuken leerden. Doctoren waren in de 
minderheid, en studeerden “deftig” aan de universiteit, en werden deskundig geacht op het gebied van de 
interne geneeskunde. 
Een dergelijke attestatie werd natuurlijk niet voor niets afgegeven. En aan het eind blijkt ook de reden. Het 
blijkt te gaan om wat wij tegenwoordig een “liefdadige actie” zouden noemen. De weduwe heeft niet 
alleen veel kinderen, maar ook veel schulden, waaronder een grote achterstand in het betalen van de 
pacht. Letterlijk wordt eigenlijk gezegd dat de boedel niks voorstelt. Zij zou gelijk vervallen tot armoede en 
ondersteuning. Vandaar dat schuldeisers worden opgeroepen haar schulden kwijt te schelden, hetgeen 
“een Christelijck ende lofflijck werck” wordt genoemd. Dat de Sommelsdijkse bestuurder en daarbij 
misschien ook de stand van de armenkassen in het dorp in hun achterhoofden hadden? Daar moeten we 
naar raden. 
 
Welke gegevens zijn er verder betreffende dit onfortuinlijke echtpaar gevonden? Vast staat dat Adolph 
Jans Mackerkare (de naam wordt zeer verschillend gespeld!) was bij zijn huwelijk j.m. geb. en wonende te 
Oud Beyerland. Hij ondertrouwde te Sommelsdijk op 10 november 1647, en trouwde aldaar (de datum is 
niet overgeleverd), met attestatie van Oud Beyerland met de eerder genoemde Aeltje Hendricks, die van 
Sommelsdijk afkomstig was. Een enkele keer werd zij aangeduid met de de familienaam De Herder. In 
totaal vond ik van dit echtpaar een negental kinderen, van 1648 tot en met 1664. Maar vreemd genoeg 
dus niet het kind waarvan Aeltje zwanger was toen haar man overleed. Een zielig verhaal zonder kern 
van waarheid? We zullen maar niet aannemen dat het bestuur van Sommelsdijk met opzet een leugen 
over deze vrouw verspreid heeft, het kind moet dus te vinden zijn. Er moet daarom iets anders aan de 
hand zijn. Als we het doopboek uit die tijd bekijken, dan valt iets op. Gezien de getuigenverklaring zou er 
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een kind gedoopt moeten zijn rond de jaarwisseling 1667 / 1668. Immers, de verklaring was van 22 
januari 1668, het kind was toen reeds geboren en de vader circa drie maanden tevoren overleden, welk 
overlijden dus gesteld moet worden op midden tot eind november 1667. 
Van belang zijn de pagina’s 60vo-63 in de doopboek van Sommelsdijk (DTB Sommelsdijk, inv.nr. 2). Op 
de pagina’s 60vo en 61 treffen we doopinschrijvingen aan met de data 27 februari, 13 en 20 maart, 6 
april, 1 en 5 juni, alsmede 25 december 1667. Oók een inschrijving van september (zonder dat er een dag 
bij werd vermeld), waarbij het volgende werd aangetekend: “dit kint naderhant gevonden op een memorie 
geschreven”. We mogen aannemen dat niet het kind naderhand werd gevonden, maar een 
kladinschrijving, die nog in het doopboek verwerkt moest worden. De pagina’s 61vo en 62 zijn blanco 
gebleven, en op de pagina’s 62vo en 63 treffen we de eerste inschrijvingen van 1668 aan, een 
ongedateerde inschrijving, vervolgens 15 en 26 januari, 5 en 23 februari en 4 maart. Opvallend is dus dat 
er tussen 5 juni 1667 en 15 januari 1668 beslist sprake is van een slordig bijhouden van het doopboek. 
Zowel de naderhand ingevoegde inschrijving van september 1667 wijst daarop, als de eerste van 1668, 
die niet van een datum voorzien is. Ook blijft het opvallend dat er twee blanco pagina’s zijn. Ik neem 
daarom aan dat het achtste kind waarvan in de verklaring sprake is, van deze slordigheid het papieren 
slachtoffer geworden is. 
Overigens is van minstens tien kinderen sprake (negen die in het doopboek worden gevonden en het 
laatste, niet ingeschreven kind), zodat er twee voor de dood van de vader reeds overleden zullen zijn. De 
volgende kinderen werden door mij gevonden, allemaal te Sommelsdijk gedoopt: 1) Mary, ged. 13 
september 1648 (get. Hendrick Barentss, Lijsbeth Jacobsd); 2) Beatris, ged. 7 augustus 1650 (get. 
Hendrick Barensz, Ary Fransz, Mary Hendrickxdr, Dyna Wilmsdr); 3) Johannes, ged. 24 juli 1652 (get. 
Paulus van de Velde, Dina Wilmsdr, Grietje Jansdr); 4) Barent, ged. 22 oktober 1654 (get. Cornelis 
Arentsz, Mary Hendrickxdr); 5) Antony, ged. 27 augustus 1656 (get. Simon Jansz Gaveel, Neeltje 
Hendrikxdr); 6) Hendrickje, ged. 10 juni 1658 (get. Hendrick Arentss Vermeulen, Leendert Janss 
Malkerkaere, Cathelijntje de Vries, Mary Hendricksdr); 7) Neeltje, ged. 15 augustus 1660 (get. Jacob de 
Herder, Trijntje Arentsdr); 8) Magdaneentje, ged. 23 november 1662 (get. Jan Marynus van der Daff, 
Willem Gilliss, Cornelia Abrahams van den Houtesdr); 9) Johannes, ged. 21 februari 1664 (get. Niclaes 
Boulijn, Catharina Verschueringh). Het derde kind zal wel jong zijn overleden, aangezien het negende 
weer dezelfde naam ontving. Welk ander kind voor de vader overleed is niet duidelijk. Evenmin als 
duidelijk is welk kind er nu zo ziek is geweest dat geen dokter er meer brood in zag. 
Het blijkt, niet alles is en was rozengeur en maneschijn. Wat er verder van het gezin geworden is kon ik 
niet ontdekken. Misschien weet één van de andere lezers wat meer? Overigens leert dit onderzoekje ons 
ook dat de nodige voorzichtigheid geboden is bij het raadplegen van de DTB-registers. Ze blijken vaak 
vergissingen te bevatten, en zoals hiervoor gebleken is, zelfs niet geheel compleet te zijn… 
 
Hans van Felius, hans.vanfelius@planet.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 02.02 – Van SPRUNDEL 
 
De oudst bekende voorouders van de fam. van Splund(t)er(en) van de tak Goeree-Overflakkee zijn : 
Cornelis Heindrijcksen van Sprundel, geb. Burgh? ca. 1629, schoolmeester in Nieuwerkerke 
(Schouwen) 1655-1656, Kerkwerve 1656-1666, en Bruinisse 1666-1674, tevens chirurgijn, belijdenis 
Bruinisse 04-07-1670, overl. Bruinisse voor 23-07-1674, tr. ca. 1650? Maijken Adriaens Cornelis, 
vroedvrouw, begr. Bruinisse tussen 1684-1686, met voor zover bekend 1 kind : 
  
Heijndrijck Cornelissen van Sprundel, geb. ca. 1654, j.m. van Burgh, schoolmeester in Bruinisse 1674-
1693, diaken Bruinisse 1676-1678, tevens chirurgijn, overl. Bruinisse 03-10-1693, otr/tr. Bruinisse 24-

mailto:hans.vanfelius@planet.nl
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03/08?-06-1673 Neeltje Adrijaens Hooijkaes, ged. 28-07-1646, j.d. van Bruinisse. dr. van Adrian Claes 
Rijnse Hoijkaas, j.m. van Bruinisse, en Jacomijntje Meertens, j.d. van Bruinisse, 
met 4 kinderen van Sprundel, geb. in Bruinisse : 

1. Cornelis .......... ged. 25-03-1674, geen verdere info bekend 
2. Jacob(us) ........ ged. 24-11-1678, tr(1) 13-06-1706 Engeltje Poelman, ged. Nieuwe Tonge 08-
07-1685, overl. ald. 01-06-1712, tr(2) 30-04-1713 Jannetje Brederlands, ged/overl. Sommelsdijk 
1685-1713 ... uit dit 1e huwelijk stammen alle mij bekende personen van de familie op GO ... vnl. 
van Splunder en van Splunter(en) 
3. Adriaen ........... ged. 19-09-1683, geen verdere info bekend 
4. Matie/Maatje ... ged. 11-11-1685, tr. 1710 Erasmus van Eckke, geb. ca. 1680, beurtschipper? 

Vragen : 
- gegevens m.b.t. de voorouders van Cornelis Heindrijcksen van Sprundel 
- aanvullende informatie over alle bovengenoemde personen 
  
Vraag 2 
In Gens Nostra van nov. 1989 is een artikel opgenomen over de huwelijks-proclamaties in Ooltgens-plaat 
vanaf 1584. Hierin komen enkele van Sprundel's voor : 
- 26-10-1614 Cornelis Jans, j.m. van Sprundel, otr. Maetge Jans 
- 22-04-1618 Cornelis Jansen van Sprundel (dezelfde van 1614?), wed., otr. Catharina Nicolaes Vos, 
woont Oude Tonge 
- 16-11-1642 Jan Cornelis van Sprundel, otr. Maijken Arens, tr. 13-01-1643 
- 11-01-1660 Magdaleentje Cornelis van Sprundel, otr. Willem Cornelis Coolman, tr. 01-02-1660 
- 03-03-1681 Magdaleentien van Sprundel (dezelfde van 1660), wed. van Willem Cornelis Cool, tr. Joost 
Gast 
  
Vraag : 
- aanvullende informatie over deze personen, en hun eventuele samenhang met de personen van 
Sprundel in vraag 1 
M.L. van Splunder, Geldrop 

 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 
ANTWOORD OP VRAAG 99.132 – LODDER 
 
Leendert Cornelisse Lodder en Sijtje Willems van der Kers zijn niet de ouders van Arentje Lodder. Dit 
echtpaar had geen dochter van die naam. Vrijwel gelijktijdig zijn er vijf mannen met de naam Leendert 
Lodder (allemaal vernoemd naar dezelfde grootvader!); naast Leendert Cornelisse nog Leendert 
Marinusse, Leendert Claasse, Leendert Leunisse en Leendert Zachariasse Lodder. Deze laatste Leendert 
Zachariasse Lodder (ook wel Leendert Sakries Lodder genoemd) is haar vader. Zij werd gedoopt te 
Ooltgensplaat op 24 januari 1704 als dochter van Leendert Zachariasse Lodder en Jannetje Mauris van 
Kempen. Overigens is haar echtgenoot Jan Rutse van Es geen zoon van Geertje Jans van Schouwen; 
deze vrouw is zijn stiefmoeder! Zijn vader Ruth Janse van Es trad met haar in het huwelijk op 17 mei 
1717 te Den Bommel. Zijn eerste huwelijk vond plaats in 1680 met Dirkje Jans. Uit dit huwelijk werden in 
de periode 1683-1697 drie kinderen te Ooltgensplaat en twee te Den Bommel gedoopt. Bij deze twee 
laatste kinderen werd nog aangegeven dat zij “van de Plaat” waren. 
 
Met enige regelmaat duikt een vraag naar de familie Lodder op in de Nieuwsbrief. Dit houdt in dat er meer 
mensen op zoek zijn naar deze naam. Ik beschik inmiddels over uitgebreide informatie over de Flakkeese 
Lodders in de 17

e
 en het eerste kwart van de 18

e
 eeuw. Er zijn voor ons allemaal nog vele vragen, onder 

meer waar het de oudste generaties betreft. Misschien kunnen we de krachten bundelen? Graag kom ik 
daartoe in contact met anderen die onderzoek doen naar de familie Lodder, zowel op Flakkee als Goeree. 
 
Hans van Felius, Haarlem, hans.vanfelius@planet.nl 
 

 

ANTWOORD OP VRAAG 01.44 - Was Napoleon in Ouddorp? 
 
Het doorbladeren van doop- en trouw-boeken levert vaak zeer interessante bijzonderheden op. Dit 
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niet in het minst vanwege de vele onechte kinderen die, ten tijde van de Franse over-heersing en 
enkele tientallen jaren daarvoor, gedoopt werden. Meestal werd de moeder tijdens haar barens 
weeën gedwongen onder ede te getuigen wie de vader was zodat deze alsnog voor zijn daad 
gestraft kon worden. 

 
Op 22 december 1811 wordt in de Ned. Herv. Kerk te Ouddorp een jongetje gedoopt dat de naam 

Napoleon ontvangt. De vader, Ernest Charles Auguste Leschen, is majoor in het 2e Bat. 4e Reg. Etrangé 
en de moeder heet Jeannette Louise Brandes. De getuige bij deze doop is een zeer bijzondere man, nl. 
Zijne Keizerlijke en Koninklijkç Majesteit Napoleon, keizer der Fransen en koning van Italië. 
(getuigen bij de doop moesten erop toe zien dat de opvoeding van het kind plaats vond zoals bij de doop 
beloofd was). 
 
Is Napoleon werkelijk in 1811, in „den tuun“ onderaan de preekstoel in de Ouddorpse kerk, getuige 
geweest bij deze doop? 
Vast staat wel dat hij in 1811 een werkbezoek bracht aan ons land. Zijn reis voerde hem in september en 
oktober langs de plaatsen Sluis, Cadzand, Vlissingen. Middelburg en Veere. In Antwerpen ontmoette hij 
zijn vrouw, keizerin Marie-Louise. Zij ging via Breda naar Gorkum maar hij zeilde naar Willemstad en liet 
zich vandaar op 4 oktober naar Hellevoetsluis roeien. Daarna werden er nog meer plaatsen bezocht die 
her en der verspreid in het land lagen. Eind oktober was het paar te Rotterdam en kort daarop verlieten ze 
het land weer. 
 
Is de doopdatum niet juist genoteerd (de geboortedatum was 19 november) of is Napoleon niet als 
getuige opgetreden. 
Getuigen die niet aanwezig zijn, kunnen natuurlijk niet als getuigen vermeld worden. De burgerlijke 
overheid was trouwens via missives al lang van tevoren ingeseind over het aanstaande bezoek. Het 
probleem zit in de datum. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hij inderdaad in de kerk aanwezig was. 
Hij zal dan vanuit Hellevoetsluis overgeroeid of overgezeild zijn. Data werden meestal door de predikant 
ingevuld en daar zijn genoeg vergissingen bij gemaakt. Ik denk dat het dus logischer is dat er fouten zijn 
gemaakt in het noteren van de datum dan dat Napoleon er niet geweest zou zijn. De grote generaal zal dit 
zeer beslist voor z’n ondergeschikte over gehad hebben.  
 
Cor Hameeteman      
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VAN HET BESTUUR 

 
Genealogische Goeree-Overflakkee 2003 
In april hadden we de speciale Genealogische dag n.a.v. de verschillende jubilea. Het bestuur heeft 
besloten om een dergelijke dag voorlopig ieder jaar te gaan houden. Als er geen bijzondere 
gebeurtenissen zijn niet met sprekers, maar voor de uitwisseling van gegevens, omdat daar behoefte aan 
is. Als maand hiervoor hebben we maart gepland. Nader informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
In 2003 willen we ook in de zomervakantie de deuren van ons Centrum op de eerste en derde zaterdag 
van de maand als proef openen. 
Cor Hameeteman  

 
VAN REDACTIE EN PENNINGMEESTER 

 
Zo, de vakantie zit er weer op, dus aan de slag maar weer. Alhoewel, ik veronderstel dat nu wel, maar 
een hobby gaat in de vakantieperiode voor sommigen waarschijnlijk gewoon door.  
Onze vakantiereis ging dit jaar naar Groot-Brittannië en om specifiek te zijn Wales. Eerlijk gezegd was die 
bestemming mede bepaald door de genealogische achtergrond van de Grinwis tak. Wales is een heel 
mooi land, het pure van de natuur is daar nog te vinden en het weer viel in zijn geheel niet tegen. 
Prachtige groene geurige bossen, ruige heuvels en kolkende riviertjes het was er allemaal te vinden maar 
het “National Library of Wales”, het “Record office” in Shrewsbury en diverse kerken waren voor mij toch 
wel de hoogtepunten. Wat ik er mee zeggen wil is dat die hobby in de vakantie periode gewoon doorgaat. 
Niet gestoord door telefoon en dagelijkse drukte, vrij relax, genietend van een kopje cappuccino met een 
laptop in de tent op de campingtafel werken aan je “roots” (wortels). Voor degenen die het herkennen kan 
ik vermelden dat het nog wel even duurt voor het weer zo ver is. 
Dit keer wederom een mooie bijdrage van de archivaris Jan Both. Een verassende bijdrage over bomen. 
De genealogische waarde er van is best aardig en geeft duidelijk aan dat er in archiefland best bronnen 
zijn waar je nooit aan had gedacht als je er niet tegenaan gelopen was. 
Er zijn in het Feijne kwartier nog een aantal jaarboeken (2

e
 hand) van het “Centraal bureau voor de 

Genealogie” dubbel welke we te koop aanbieden voor €2,00 U kunt er uw verzameling wellicht mee 
completeren. De jaargangen lopen vanaf 1979. U moet echter wel snel zijn want er zijn maar één á twee 
boeken per jaargang beschikbaar. Tevens hebben we ook nog een aantal jaargangen Gens Nostra te 
koop voor €1,00 U kunt ze in Dirksland afhalen op de open dagen.  
Het aantal mensen dat zich beschikbaar heeft gesteld om de controleslag te doen op de gegevens van 
dhr. M. van der Valk is nog weinig. De werkgroep is op dit moment nog met een ander project bezig en 
daarom zal de start van de controle iets vertraagd worden. Van wie zich reeds opgegeven heeft vragen 
we nog even geduld. 
Jan Grinwis 
 

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 maanden als volgt (met vermelding 
van de aanwezige leden van de werkgroep): 
2 november Dhr. S. Bax  16 november Dhr. H. van de Nieuwendijk 
5 oktober Mw. E. Lassing  7 december Dhr. C.J. Hameeteman 
19 oktober  Mw. A. Buskop  21 december Mw. C. Westdorp en Mw. M. Meijer 
 
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 
 
Omdat de inventaris die achterin de nieuwsbrief is toegevoegd gemaakt is op 1 maart 2002 worden de 
aanwinsten na deze datum hieronder apart weergegeven. U zult ze dus niet terug vinden in de inventaris. 
 
Van Bram van Evelingen ontvingen we een door hem gemaakte genealogie Van Seters. De officiële titel 
luidt: Genealogie Van Seters, ca. 1600-2000. Noord-Brabant via Dordrecht naar Goeree-Overflakkee, 
voornamelijk Stellendam --- Canada en U.S.A. 
  
Onze, dit voorjaar overleden, donateur G. van Nieuwenhuijzen heeft jaren gewerkt aan een lijst van 
bewoners en eigenaars van boerderijen in de polders van Middelharnis en Stad a/h Haringvliet. Wij 
mochten van zijn familie een exemplaar hiervan ontvangen. Het werk geeft een overzicht vanaf de 
zeventiende eeuw tot heden en kan een welkome aanvulling zijn voor degenen die de families van 
Midden-Flakkee onderzoeken. 

 
INTERNETRUBRIEK 

 
Mooi nieuws deze keer van onze eigen website. In overleg met de webmaster Jan van der Velde is er een 
nieuwe webadres gekocht. De homepage van onze vereniging hebben we op een geheel andere manier 
opgezet en zal gebruikersvriendelijker van opzet zijn. Het adres is 
 

http://www.genealogie-flakkee.nl 
 

Bedenkt u wel dat de homepage in ontwikkeling is en dat alle informatie en mogelijkheden niet direct 
gebruikt kunnen worden. Het ligt in de bedoeling om u in de december nieuwsbrief uitvoerig te informeren 
over deze zaken. 
 

Archivaria 
 

Lijsten van bomen als bron voor onderzoekers van 
stambomen (deel1) 

 
Door: Jan Both 

  
Genealogen die zich enige tijd met hun hobby bezighouden zijn al aardig wegwijs geraakt in de 
lokale archieven. Voor hen heeft het notariële of het rechterlijk archief weinig geheimen meer. 
Anders is het gelegen met het ‘gewone’ dorpsarchief. Vaak laat men dit belangrijke archief links 
liggen, mijns inziens een gemiste kans. Veel stukken gaan over specifieke onderwerpen, die de 
onderzoeker naar de dorpsgeschiedenis meer aanspreken dan de meeste genealogen. Er 
bevinden zich in het archief toch ook tal van stukken waarin veel namen voorkomen. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan verpondingslijsten en andere belastingaangelegenheden. Onder het 
inventarisnummer 269 van het gemeentearchief Middelharnis treffen we enkele lijsten van bomen 
aan; niet een onderwerp dat we als genealoog zo een-twee-drie zouden raadplegen.    

http://www.genealogie-flakkee.nl/
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Lijste van de tobbaere ende opgaende beplante boomen staende soo aen 
dijcken als wegen bij ons onderges[chreven] bailliu ende secretaris van 
Middelharnis conform de ordre vande Ed[ele] halsheeren der plaetse ende 
heerlijckh[eijt] voorn[oemt] van date den 3e mey te vooren, geannoteert als 
hiernaer volcht: 
 
Eerstelijck op den Oostdijck nade molen 
8 Abelen, een willigenboom jegens den boomgaert van Aechje Simons 
Jegens den boomgaert van den voors[chreven] h[ee]r bailliu 5 abelen ende een ijpe 
Jegens den boomgaert van Dirck Dircxse 2 abelen jegens de dreve van Bastiaen Borne 
Jegens Maerten Dircxse boomgaert 7 abelen met een affgetopte willige 
Voor de molenaers huysje bij de molen een affgetopte willige 
 
Aen de Molewecht 
Jegens de wey van Willem Janse Floore 6 ijpe en 16 abelen 
Item jegens ’t lant van Corn[elis] Pieterse Comans over sijn stee 11 ijpe, 8 abele 
 
Aen den dijck van Corn[elis] op stee aff 
Voor ’t lant van de heer bailliu Witten 30 affgetopte willigen 
190 Soo oude affgetopte als jong beplante willige boomen staende voor ’t lant ende soo vervolgens tot 
voor de stee van de wed[uwe] van Jan Baltense Branderhouve waeronder sijn 21 opgaende willigen ende 
in ’t hangen van den dijck 25 jong geplante willigen en een esse voor ’t boomgaertje alles mede ontrent 
deselve stee 
Voor den out dijckgraeff Palings’ hoffstede als daerontrent 2 groote opgaende popelieren, 2 abelen ende 
11 groote opgaende willigen 
Item ontrent deselve stee op den dijck 14 willigen ende beneens dijck soo out als jong ’t samen 50 
 
Buytensdijck van den dijck aff daer Maetge Engels aen woont nae Corn[elis] Palings woning toe 
ende soo vervolgens 
Voor ’t lant van Corn[elis] de Grijse eyndigende bij ’t hecke van ’t selve lant 182 jonge willigen 
Daeraenvolght 108 groote affgetopte boomen streckende tot jegens de stee daer den voors[chreven] 
Paling op woont 
Buytensdijck jegens ’t lant van Eeuwout Pieterse 106 jonge willigen 
Jegens ofte ontrent de stee daer den voors[chreven] Paling woont 19 opgaende hooge willigen ende acht 
getopte 
190 Soo jong willich als jong affgetopte boomen voor ’t lant vande voors[chreven] Eeuwout Pieterse 
overdijck 
9 Jonge affgetopte willige voor ’t lant van Bartholomeus van der Schilt ontrent ’t steetgen van Arij 
Voorwinde binnen den v[oorschreven] dijck 
Achter ’t voors[chreven] steetge ofte ontrent de schutskoij 14 affgetopte willigen 
 
In ’t gemeen met die van Sommelsdijck 
256 Soo jong als out willich getopte, daeronder sijn 2 opgaende boomen voor ’t lant ende stee van Willem 
Corvingse, jongst aengecomen Roelant Steijl 
Ontrent de Goesenaer in ’t hangen van den dijck 46 jonge willigen 
84 Jonge willigen buytensdijck voor ’t lant van Gerrit Theunise van Proijen jegens ofte ontrent de 
voors[chreven] stee van Willem Corvingse 
Nogh 117 jonge affgetopte willigen jegens ’t lant van de voors[chreven] van Proijen in den uijtslach 
overdijck te reekenen nae sijn stee toe; Item denselve van Proijen voor sijn lant binnen den 
voors[chreven] dijck 156 affgetopte willigen ende jegens de voors[chreven] stee 22 opgaende willigen 
ende voor den boomgaert 33 jonge ende 10 groote opgaende willigen; Noch daerontrent bij sijn 
boomgaert 93 soo jonge als oude affgetopte willigen 
Hier eyndicht de voors[chreven] gemeenschap als weder begonnen aen de wecht daer Corn[elis] Philipse 
Block nu ende voor desen Aren Thomas Boomgaert weest heeft gewoont 
87 Jonge willigen ende een hoogen esse boom voor ’t lant van den voors[chreven] out dijckgraeff Paling 
60 Affgetopte willigen een popeliere en een esse boom voor ’t lant van Pieter Hend[riks] Otte 
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18 Affgetopte willigen bij de stee van den voors[chreven] Corn[elis] Philips Block ende 2 opgaende esse 
boomen 
 
Aen de weecht daer Arijaentge Danckers aen woont 
3 Affgetopte willigen jegens de hoffstede daerop de voorschreve Ariaentge Danckers woont 
 
Aen de Groenewecht nae de stee van Langendam 
Jegens ’t lant van Aren Baltense Casteleijn 10 olme ende 10 abele boomen 
Jegens Jannetge Bremans lant aen deselve wecht 4 abele, 6 ijpe 
Aen de ander zijde van de voors[chreven] wecht voor ’t lant van Corn[elis] Pieterse Comans     den ouden 
8 abelen 
 
Aen Grovers Wecht 
12 Affgetopte willigen voor ’t lant van Corn[elis] Leenderse Goeree 
25 Opgaende abelen en een esse voor de stee daer Corn[elis] Janse van der Graft (?) heeft gewoont 
ende 43 affgetopte willigen tegen den boomgaert daeraenvolgende 
3 Opgaende popelieren jegens ’t lant van de heer Wittenhorst gebruyckt bij Jannetge Leenders Borslappe 
28 Affgetopte willigen van de stee van Pieter Grovert aff (aen de zijde van [de] wecht naest de selve stee) 
jegens sijn boomgaert ende lant, aen de ander zijde van de selve wecht jegens ’t lant gebruyckt werden 
bij Dingeman Abrahamse 2 opgaende esse ende 3 affgetopte popelieren 
12 Affgetopte willigen voor ’t lant van de kinderen van Jan Baltense Branderhouve 
Een opgaende esse boom voor ’t lant van Arij Corn[elis] Graucous  
Voor de stee van Arij Corn[elis] Graucous ende sijn wey ’t samen 10 opgaende esse bomen 
73 Affgetopte willigen en popelieren aen den houck van de Munokeputsewecht beginnende van ’t lant dat 
Gillis Passchense van Beeck bruyckt tot denselve stee toe ende aen de ander zijde van stee 40 
affgetopte willigen 
Drie groote opgaende popelieren jegens ofte ontrent het steetge daer Theunis Grovert jongst heeft 
gewoont noch aldaer een abelen boom, Item 39 soo willigen als popelieren jegens ’t lant van ’t 
voors[chreven] stetge 
 
In den Butterhouck 
Jegens de bruyckwering

1
 van Welleman aen de wecht aen de zijde naest de stee 18 soo affgetopte 

willigen als popelieren 
72 Soo popelieren als affgetopte willigen jegens ’t lant van Dirck de Buijs 
25 Jonge affgetopte willigen jegens de bruyckwering van Theunis Welleman 
Noch jegens ’t lant van P[iete]r Verolme 14 jonge affgetopte willigen 
 
Aen de dijck ’t eijnde de wecht als volcht 
90 Soo affgetopte willigen als popelieren voor ’t lant van Dirck de Buijs 
Noch 41 affgetopte willigen voor ’t lant ende steetge van P[iete]r Verolme aen de v[oorschreven] dijck 
Aen de ander zijde van de voors[chreven] dijck voor ’t lant van Giel de Groot 16 jonge affgetopte willigen 
10 Opgaende ende 100 getopte willigen jegens ende ontrent de stee van Corving Arense Cromdijck 
125 Affgetopte willigen voor [de] bruyckwering van Maetge Engels 
Noch een groote opgaende willige voor de stee daer Maetge Engels op woont 
Aen de overzij van de dijck voor de bruyckwering van de voors[chreven] Maetge Engels een opgaende 
willige 
60 Jonge willigen voor de bruyckwering van Corn[elis] Paling buytensdijck 
89 Jonge willigen buytendijck voor ’t lant van Corn[elis] de Grijse tot de plaets toe daervandaen daechs te 
voren was begonnen te tellen voor ’t selve lant sijnde geweest van den houck van de voors[chreven] dijck 
aff ende soo vervolgens tot nae de woning van Corn[elis] Paling 
8 Groote esse opgaende boomen op den v[oorschreven] dijck 
37 Affgetopte willigen voor ’t lant van P[iete]r Engelse Cas binnensdijck met een groote popeliere voor ‘t 
selve lant van den v[oorschreven] Cas 
 
Op den dijck voor de stee van P[iete]r Corn[elis] Goutswaert en[de] soo vervolgens 
Binnendijck 161 affgetopte willigen een doorn ende een opgaende esse voor de landen van den 
voors[chreven] Goutswaert  
Voor de bruyckwering van de out dijckgraeff Paling 11 jonge esse bomen noch 15 opgaende groote 
willigen bij ofte voor de pachtstee van den v[oorschreven] Paling daeraenvolgende; Item noch een abele 
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voor deselve stee ende noch 143 schoone affgetopte willigen voor de bruycking
2
 van de voors[chreven] 

Paling aen deselve dijck 
45 Soo popeliere als affgetopte willigen voor de bruycking van Gillis Passchierse van Beeck binnensdijck 
daeraenvolgende 
6 Jonge willigen ende 2 popelieren voor de bruycking van Welleman buytendijck 
 
Aen de wecht daer Welleman woont 
Voor de bruycking ofte lande van Dirck de Buijs 63 affgetopte willigen 
Voor de bruycking van de voors[chreven] Welleman aen deselve wecht 78 affgetopte willigen 
Voor de baning

3
 van Bartholomeus van Schilt 3 groote affgetopte willigen 

Ende noch aen deselve wecht voor de bruycking van Maetge Engels 14 affgetopte willigen  
 
Aen de wecht daer de hoffstede van Pieter Cornelisse Goutswaert aen staet ende soo vervolgens 
nae de Langewecht toe 
Voor ’t lant van de kinderen van Jan Baltense Branderhouve 3 groote affgetopte willigen 
Voor den boomgaert bij de stee als voor deselve daer Bosschieter woont 7 groote opgaende popelieren, 3 
willigen, een groote esse ende 10 affgetopte willigenboomen 
 
Aen de Stenewecht 
19 Abelen 
 
Tusschen Middelharnis en Sommelsdijck binnensdijckx 
Voor den boomgaert van Aren Breman 5 affgetopte jonge willigen 
Item voor de bruyckwering van Daniel Floore 59 affgetopte willigen 
Voor den boomgaert van de vrouw van Beresteijn 39 soo opgaende als affgetopte willigen 
Ende voor het lant ofte jongen boomgaert daeraenvolgende 59 soo opgaende als affgetopte willigen 
Aldus geannoteert conform de voors[chreven] ordre aengevangen den 10

e
 juny 1659. In oirconde van 

dien twee alle e…luyden onderg[etekent] 
 
Aelbrecht van Heesteren  T. van der Poll 
 
In[ne]gevolge van [de] resolutie van [de] 9

e
 octob[er] lestleden hebben d’ resp[ectieve] rentemr. metten 

officier van Middelhernes gearrestern d’ boomen in desen geroert jaerl[ijks] Martinidage
4
 door d’ anderen 

metten dosijn mindere ende meerdere midtsg[aders] d’ alsnoch te plantene nae advenant te betalen d’ 
resp[ectieve] H[eren] tot erkentenisse d’ som[me] van 24 aen [de] Anth. vervallen[de] d’ 1

e
 jaer van 

erkentenisse Martinijdage aenstaen[de] en[de] soo voorte edoch tot wederseggen en[de] op approbatie 
van [de] H[eren] met verstande datte vuijtteijckens, d’ rijs, poten en[de] d’ snijsel der opgaen[de] boomen 
maer en sullen genieten d’ poten en[de] d’ opgaen[de] boomen blijven aen[de] H[eren] die hiervan 
desisteren d’ selvige comt tot proufijte van[de] te sa[men] H[eren].  
 
Actum Middelhernisse ten raethuyse d[en] 15

e
 merdt 1660    

    
Noten: 
1.  pachthoeve, hofstede 
2.  ibidem 
3.  betekenis onbekend 
4.  Sint Maarten = 11 november 
5.  ut supra = als boven 
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Thomas Grinwits, Chirurgijn in 't Oud-Dorp 
 
Onderstaand een transcriptie (gemaakt door W. Stuve) van een acte welke is opgemaakt op 09-07-1674. 
Van een paar woorden voeg ik de betekenis bij. 
 
competente     = de hem toebehorende 
purgeren       = schoonpleiten 
sinceriteyt    = oprechtheid 
requisitie     = op verzoek van 
interpreteren  = uitleggen 
 
Attestere ik onderges[chrevene] den ronde en naeste waerheyd te sijn, dat ik uyt den naem van Thomas 
Grinwits, Chirurgijn in 't Oud-Dorp, uyt handen van den Commis de Jager op Helvoet Sluys, ontfangen 
[doorgestreept: te] hebbe [doorgestreept: n] een summe van drye hondert Car[oli] g[u]l[den]s den 29en 
Junii dese jaers 1674 s'avonts omtrent ten 8 uyren, ende zelve summe den Chirurgijn Abraham de Court 
in bewaringh gegeven ten tijde van de Avondtmaeltijdt, daer na, d'Huysvrouw van Bouwen Ariensz., 
welcke mij de zelve, zijnde in een Reys-sack, heeft sullende t' scheep gaen, behandigt, en komende in 
den Hals, heeft den schippers knecht de zack 
dragende gevoelt en gezecht, datter geld in was; en eyndelijk komende bij den Stelleman, en klagende 
over de moeyelijkheyd mijner reysse dat mijn sackie een packie wierde. 
't Huys komende omtrent s' avondts ten 7 uyren hebbe ik de zelve Reys-sack in de kelder op de 
slaepbanck in tegenwoordicheyd van Adriaentie Hollaers geopent en 't gene haer toebehoorde als een 
paer schoenen,  en twee  ponden rosijnen daer uytgehaelt, mitsgaders mijn schoenen en kousens ende 
selve sack aldaer laten liggen, menende 't geld gezamentlijk na boven in 2 sacken doch sijnde in 
malkanderen; mijn geldt niet monterende boven de 20 g[u]l[den]s sijnde meeste kleyne specie en de 
dryehondert g[u]l[den]s sijnde 95 Ducatons en 15 st[uivers] paiement twelk alles aen mijn tafel sijnde 
overgestelt en bevonden alles aldaer te sijn sonder iets te ver-missen, 
hebbe mijn gelt gesloten in mijn gelt kasien en de 300 g[u]l[den]s seer nauw gepackt hebbende in een 
sackie in't paiement gewonden in een papiertien, hebbe dat geleydt voor aen mijn kasse bij mijn 
kleederen, als mij niet toebehoorende en wetende dattet daer niet lange blijven soude: afkomende hebbe 
Adriaentie in last gegeven, en den selven vernieuwt s'anderen Daechs te gaen onder anderen Thomas 
Grinwits aenseggen, dat sijn penningen onder mijn lagen, dat hij metten eersten die mochte komen halen; 
Hier op geduyrende den Godtsdienst in 't gemeyn en in 't bijsonder uyt den Huyse sijnde, soo hebbe ik 
daer na de kasse met alle versekertheyd gesloten gevonden, en bevonden mij niets ontdrags te sijn. Des 
volgenden maendagh gaende eens na Willem van Anghst, hebbende dien dag geduyrig op mijn kamer 
geweest, en latende Adriaentie, met haer Broeder Krijn Hollaer in de kelder besich met metzelen, hebbe 
lacob Leunisz. Brouwer op mijn kamer gebracht, en de kasse mitsgaders 't geld kasien geopent hebbende 
hem mijn competente penningen aengestelt. Ondertusschen is Krijn Hollaer in de kelder met sijn suster 
boven gekomen, de welcke eere sijnde afgegaen hebbe de zelve geroupen buyten de kamer gaende bij 
den trap, dat sij mij d'inctkanne brengen soude, blijvende soo lange staen bij den trap 
totdat sij mij de selve behandigt hadde, latende en vindende Jacob Leunisz. staen bij de tafel, bij de 
geopende kasse, en Krijn Hollaer bij de bedtstede metselen, de kamerdeure den tijd mijns verblijfs op de 
puye bij de trappen, zijnde toegevallen, en sodanich blijvende; daer na Jacob Leunisz. afgevaerdicht 
hebbende, hebbe de deuren van de kasse toegedaen, doch niet gesloten, en hebbe hem uytgebracht 
latende Krijn met sijn suster op de kamer, welcke mij tegenquamen op de trappen in 't wederkeeren, Haer 
werck verricht hebbende. Hierop hebbe ik de kasse gesloten 
sonder in de selve eens te zien, en ben bij Huys gebleven doch aller-meest op mijn kamer tot s'anderen 
Daeghs middaghs omtrent drye uyren, als wanneer Thom[as] Grinwits zijnde beneden gekomen in de 
kelder, en ik de kasse opende, en lijnde ik Hem sijn competente penningen in dat zackie zijnde soude 
aentellen, mijn Hand met een groote verbaestheyd op een ijdele plaetze slough. Dit aenstonts lacob 
Leunisz. Brouwer zijnde van mij voorgehouden, of Hij mij dat sackie al jocken[de] en railjerende ontdragen 
hadde, heeft geantwoord onder anderen, dat Hij in mijn kasse noch wit noch swart gezien hadde, dat ik 
een vrije kamer hadde, dat men daer niet tot sulcken eynde iets konde uytdragen als wel uyt zijn kamer 
ken, seggende vorder, dat ik neerstich soucken soude, en souckende het  wel zoude vinden. Vrijdag daer 
na den 6en Julii tusschen vijf uyren en sessen meynende Jacob Leunisz. thuys te vinden als die Hem een 
weynich tijd te vooren omtrent sijn Huys hadde gezien, hebbe zijn Huys-vrouw in sijn absentie onder 
anderen gezecht, dat ik gezocht hadd' met Adriaentie en Krijn 't gene Haer man bekent was, daer van ik 
Hem lestmael hadd' gezeyt, dat sij Hem uyt mijn naem soude versoucken mijn te willen helpen soucken, 
twelck sij aen-nam te zullen doen.  s' Anderen deaghs Avondts is bij mijn lacob Leunisz. gekomen, den 
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welcken ik als op Dinsdagh te vooren, met een groote ontroeringe bekent maekte, dat mijn geld mij was 
ontvreemt en ontleydt, en dat ik te meer daer over stonde verbaest, omdat mijns wetens, niemand als Hij, 
Krijn Hollaer met sijn Suster Adriana geduyrende den tijd van saturdag ten 7 uyren tot Dinsdaeghs ten 
drye uyren op mijn kamer was geweest nevens mij; waerop Jacob Leunisz. voorn[oem]t sich van stonden 
aen heeft willen voor de Magistr[aet] purgeren, en dat selfs in den zelven avond, dewijl de selve 
magistraet op dien tijd juyst vergadert was. 
 
Dit alles bovengeschrevene is van mij in alle sinceriteyt en oprechticheyd gestelt soo ter Requisitie van 
den voorn[oemde] Jac[ob] Leunisz. Brouwer, als bij gevolgh van de Achtb[are] Magistraet deser stede, 
sonder nochtans, met dit Instrument, als met mijn voorgaende mondeling narre,  Iemant te willen of 
kunnen beschuldigen. Doch in gevalle in desen eenige duysterheyd, mochte worden bevonden soo 
reservere ik en behoude aen mij, dit selve nader te Interpreteren. 
Gedaen den 9en lulii a[nn]o 1674 
 
Op mijn kamer, 
 
JOHANNES HEYNIUS 

 
 
  
 

VREEMDE WOORDEN VAN FLAKKEESE HERKOMST 
 

Wie uit Flakkeese rechterlijke en notariële archieven, akten leest stuit nog wel eens op een woord 
waarvan de betekenis niet bekend of onduidelijk is. De woorden die gebruikt zijn worden gekenmerkt als 
streekgebonden termen en zeker voor buitenstaanders, die het flakkees niet beheersen, zijn ze lastig te 
interpreteren. 
Voorbeelden van dit soort termen zijn berg, bouwman, bouwwoning, gorsing, kostbaar land, meestoof, 
meet land, met gevolge van dien, ovenkeet, plantagie, timmeragie, volgerland, voorhuis, vroonland, 
wagenhuis, woning enz. enz. Graag zou ik deze woorden eens bij elkaar willen zetten in een lijst zodat 
voor een ieder deze toegankelijk wordt en de interpretatie minder problemen geeft. Bij deze dus een 
oproep om, als u zo’n lijstje heeft, deze te e-mailen of te sturen naar de redactie. Als we woorden 
binnenkrijgen zal het lijstje in één van de volgende nieuwsbrieven getoond worden. 
 
Jan Grinwis 
 
 

 
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. 
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COLOPHON :                                                                            Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee  

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

 

VRAAG 02.03 – Van der Hart 
 
Overleden te Kattendijke 01.10.1867, akte 24, Pieternella van der Hart, oud 67 jaar, geb. Oude Tonge, 
wed.van Pieter van der Schaaf, overl 22-8-1854 te Kattendijke, eerder weduwe van Jan Hollemans. 
Vraag: wanneer is Pieternella geboren en wie waren haar ouders? 
 
dhr. A.A. Snoodijk, van Hallstraat 48 4384 BR Vlissingen 
 
VRAAG 02.04 – De Vogel, Bosvelt, Durant 
 
1.  Zijn er in de Flakkeese archieven aanvullingen te vinden op het onderstaande, met name Bosvelt, en 
De Vogel. Ik denk dat de vooraanstaande familie De Vogel, die in de 17e eeuw voornamelijk in 
Bommenede woonde, ook bindingen had met Goeree Overflakkee? 
 
2.  Zijn er nadere gegevens over Jacobus Durant? 
 
Hobius, Pieter geb.ca 1608, bel. Brouwershaven 14-12-1628 ovl. 29-3-1674, oud 65 jaar, 10 maanden zn. 
van Jacob Hobius en Elisabeth Jans Hollenboom   
tr. 1. ……….Catharina Cornelis Anthonis Pluijmpot geb.  ………., bel. Brouwershaven 4-12-1631 ovl. 
1640 dr. van Cornelis Antonisse Pluijmpot en Maria Jacobs  
tr. 2. ………. Quirina Leendertse de Vogel geb. ………., van Bommenede 3-4-1642 {acta} ovl. 6-4-1681, 
oud 72 jaar dr. van ………. en ………. Lakenhandelaar, leverancier van wollen  en linnenstoffen, laken, 
winkelier, notaris, burgemeester, raad en vele andere functies te Brouwershaven,  
Dochter: Elysabet, geb. ………., ovl. 7-10-1662, oud 18 jaar 
 
Vogel, Hubrecht Leendertse de geb. ………., van Bommenede 30-6-1633 {acta}ovl. 27-6-1675, oud 68 
jaar zn. van ………. en ………. tr. Grietje Pieters geb. ……….  , bel. Brouwershaven 28-9-1634 ovl. 
……….dr. van ………. en ……….weduwe van Wisse Cornelis Schepen, raad en vele andere functies te 
Brouwershaven; verder o.a. secretaris van en kerkmeester van Bommenede 
 
Bosvelt, Willem geb. ………. te Sommelsdijk , van Maassluis 1-7-1679 {acta} ovl. 9-8-1692 {stad 5, 31-12-
1692} zn. Van ………. en ……….  
tr. 1. ………. Pieternella Swijgers geb. ………. ovl. 11-8-1679 dr. van ………. en ……….  
tr. 2, ot. Brouwershaven 13-1-1680, tr. Zonnemaire 16-4-1680 Maria Taerde geb. Zonnemaire ………. , 
van Maassluis 1-7-1679 {acta} ovl. 19-2-1681 dr. van Andries Taerde en Helena Jans de Oude 
tr. 3, ot. Brouwershaven 26-4-1682, att. gegeven om elders te trouwen 17-5-1682 (huwelijksvoorwaarden 
voor notaris H. van Aslaken te Zierikzee d.d. 25-3-1682)  {Las. 4414, 12-6-1684} Helena de Vogel geb. 
………. , jd. van Brouwershaven, van Zierikzee 22-12-1680 {acta} ovl. Brouwershaven tussen 1-7-1691 
en 1-7-1692 {gen. afschr. DTB 479} dr. van Johannes de Vogel en Maria van der (L)(H)ucht weduwe van 
Isaack Tack 
 
Durant, Jacobus geb. ovl. 22-4-1713, oud 66 jaar {stad6, 23-6-1713} zn. Van tr. ………. geb. ovl. dr. van 
Med. doctor, schepen, raad, weesmeester en priseermeester te Brouwershaven. Hij was in 1692 doctor in 
de medicijnen te Sommelsdijk (Archief stad Brouwershaven no 5, 29-12-1692} 
 
N.A. Delst, Korteweg 4, 4316 PH  Zonnemaire  n.a.delst@hccnet.nl 
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NIEUWSBRIEF  
 

December 2002                                                                                                              7e 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.genealogie-flakkee.nl  

 
VAN HET BESTUUR 

 
 
Goed nieuws over de website, deze is namelijk in zijn geheel op het web gezet en is nu voor iedereen 
toegankelijk. In de vorige nieuwsbrief was reeds melding gemaakt van de nieuwe pagina, maar was nog 
heel summier ingericht, nu is dat een stuk beter. U zult moeten beamen, als u hem gezien heeft, dat hij 
erg mooi geworden is en alle lof gaat naar onze nieuwe webmaster Jan van der Velde. Uitstekend werk 
Jan, we hopen dat je nog lang met goede ideeën en daden onze stichting wilt blijven steunen. Een aantal 
zaken zullen later nog wat anders ingericht worden, maar zijn op dit moment goed genoeg. Wie ideeën 
heeft om de website nog mooier te maken of te verbeteren kan deze e-mailen naar de redactie. Loopt u 
alle menu items even langs, dan weet u wat de mogelijkheden zijn. Nieuwsbrieven en informatie die niet 
voor het hele land bedoeld is staat achter een beveiligde pagina en hebben daarom een gebruikersnaam 
en paswoord nodig. Dit zal zo af en toe verandert worden. Op dit moment is de gebruikersnaam 
“donateur” en het paswoord is “kwartierstaat”. 
 
Op 8 maart 2003 is er weer een “Genealogische dag Goeree - Overflakkee” georganiseerd. Deze dag 
staat in het kader van gegevens uitwisselen. Er zullen daarom geen sprekers uitgenodigd worden. Veel 
van de informatie die in het “feijne kwartier” beschikbaar is zal daar ook aanwezig zijn, maar ook proberen 
we PRO-GEN uit te nodigen. De dag zal beginnen om 10:00 en eindigt op 16:00. De locatie is het zaaltje 
van Stichting Welzijnswerk Oostflakkee aan de Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge.  toegang  € 2 
(donateurs) of € 3 (anderen). We hopen er met zijn allen een gezellige en leerzame dag van te maken, wij 
rekenen op een grote opkomst.  
 
Zo aan het einde van een jaar wordt nogal eens de balans opgemaakt, zakelijk worden er veel getallen 
wereldkundig gemaakt en op dit moment worden we daar niet altijd vrolijk van. Om dat ook een keer op 
onszelf te betrekken hebben wij naar de vragen ontwikkeling in de nieuwsbrief gekeken. In 1996 zijn er 13 
vragen gesteld, in 1997 49, in 1998 61, in 1999 38, in 2000 20, in 2001 25 en in 2002 4 vragen…….. Ja, 
het staat er echt. Dit zou kunnen betekenen dat onze genealogen geen vragen meer hebben, maar wij 
geloven daar niet zo in. Een genealoog zonder vragen heeft geen hobby meer. Bij deze daarom 
nogmaals de oproep……….De vereniging is er voor elkaar, en daarom graag voor jezelf en voor elkaar 
vragen en antwoorden genereren.  
Jan Grinwis 

 
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): 
4 januari Dhr. W.G. Visser  18 januari Dhr. J.H. Kalle 
8 februari Mw. E. Lassing   15 februari Mw. M. Meijer 
1 maart  Dhr. C.J. Hameeteman  15 maart Mw. L. Maliepaard 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 
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5 april  Mw. A. Buscop   19 april  Dhr. H. van de Nieuwendijk 
3 mei  Dhr. W. Stuve   17 mei  Mw. C. Westdorp 
7 juni  Dhr. J.H. Grinwis  21 juni  Dhr. W.G. Visser 
5 juli  Dhr. C.J. Hameeteman  19 juli  Mw. L. Maliepaard 
2 augustus Dhr. H. van de Nieuwendijk 16 augustus Mw. A. Buscop 
13 september Mw. E. Lassing   20 september Dhr. J.H. Kalle 
4 oktober Mw. M. Meijer   18 oktober Dhr. W. Stuve 
1 november Mw. C. Westdorp  15 november Dhr. J.H. Grinwis 
6 december Dhr. W.G. Visser  20 december Dhr. C.J. Hameeteman 
 
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. 
 
 
 

Archivaria 
 

Lijsten van bomen als bron voor onderzoekers van 
stambomen (deel 2) 

 
Door: Jan Both 

  
Lijste van de boomen staende aan ’s Heeren dijcken ende wegen van 
Middelharnis bij den secretaris Johan Groenendijck als gelaste van de 
Ed[ele] halsheeren derselver plaetse in presentie Theunis Jorisz. Trommel 
op geschreven den 15 ende 16 feb[ruari] 1684 
 
West Zeedijck 
Adriaen Vincx kind’ren voor harer boogaert: 22 willige boomen 
Marinus Breeman voor sijn boogert: 30 uts

5
 

 
Langewegt 
Mevrou Haemstee’s erfgen[amen] voor harer bogert: 4 uts 
 
Potterwegt ofte 2

e
 Groenewegt 

Cornelis Alebeeck voor sijn lant: 6 ijpe boomen, nogh 4 abeele boomen 
Aren Baltens Kasteleijn voor sijn lant: 7 ijpe, nogh 9 abeele 
Jobus Wittems voor sijn lant: 5 abeele, 1 esse 
 
Bosschieterswegt 
Gerrit van rest wed[uwe] aen wedersijde van de wegt voor haer lant: 5 bossen els, een essen boom 
Cornelis van ’t Hoff: 5 willige boomen 
dhr. Van der Schoot: 40 eenjarige uts, 10 bomen uts, 10 abeele boomen 
Corstian Bosschieter: 92 willige boomen en 15 else bossen 
Aren Baltens Kasteleijn: 25 else bossen 
 
Langewegt 
Corstiaen Bosschieter: 5 else bossen 
3

e
 Groenewegt of Ma Grovertswegt 

dhr. Van Moriacq: 45 eenjarige willige 
dhr. Overschie: 25 abeele boomen 
dhr. Van Zanten: 79 willige boomen 
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Perdamiswegt 
dhr. Van Zanten: 122 willige boomen 
Balten Branderhouve: 24 uts 
D[ominee] Van der Poel: 2 esse boomen 
Dirck van Kakum: 2 willige boomen 
 
Munnickeputsewegt 
Aren Corn[elis] Graucous erfgen[amen]: 9 pooten 
dhr. Van Zanten: 34 pooten 
Mevrou van Wittenhorst: 37 willige boomen 
dhr. Hanneman als rentmr.: 29 uts en 5 esse 
 
Den Middeldijck 
dhr. Hanneman als rentmr.: 20 willige boomen, 1 poot uts en 3 esse boomen 
Jan Dircse van ’t Oostende: 42 willige boomen, 5 abele boomen en 124 willige pooten 
 
Oostmoer aen Jan Nipjeswegt 
dhr. Van Moriacq: 3 abeele boomen en 10 willige boomen 
dhr. Jacob Commersteijn:  60 willige boomen en 3 esse 

16 willige boomen 
Johan Verolme: 9 willige boomen 
 
Oostmoerdijck 
Corn[elis] Goutswaert tot sijn dam toe: 22 uts 
 
Nieu Stadt 
Corn[elis] d’ Grijse ’s erfgen[amen]: 210 uts 
d’ Ed[ele] halsheren: 56 willige boomen 
Leendert Palincx wedue: 43 uts 
Johannis Oosterlinck: 201 uts 
 
Oost Zeedijck 
Phlip Breederlant voor sijn bogert: 3 abele boomen 
 
Molewegt 
Isaack van der Daff: 6 ijpe boomen 
 
Middeldijck 
d’ Ed[ele] halsheeren van Middelh[arnis] in d’ Ou[de] Stadt: 64 pooten will[igen] 
Baron d’ Ittere: 150 willige boomen 
 
Breesnee’s wegt 
dhr. Berck: 46 willige boomen en 54 will[ige] poten 
Balten Branderhoeve: 44 will[ige] bomen 
 
Blockswegt 
Balten Branderhoeve: 80 willige boomen en 46 will[ige] poten 
dhr. Overschie: 17 will[ige] poten en 8 esse spruyten 
dhr. Van Moriacq: 32 will[ige] bomen  
Corn[elis] Palincx wedue: 67 uts en 5 esse spruyten 
 
 
Potterwegt 
dhr. Berck: 15 poten will[igen] 
dhr. Overschie: 21 willige bomen en 62 will[ige] poten 
 
Middeldijck 
Corn[elis] Goutswaert: 162 will[ige] bomen 
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Claes Janse Hoogwerff voor 5/6 ende Corn[elis] de Grijse erfgen[amen] voor 1/6 samen in den Oostmoer 
voor haer lant: 65 will[ige] boomen 
Corn[elis] Paling in uts: 64 will[ige] bomen 
Mevrou Du Marais oft mancxstee: 105 uts, 6 esse struycken en 1 abele boom 
Eeuwout P[ieters] Goeree in den Oostmoer voor sijn lant aldaer: 9 will[ige] bomen en 13 poten will[igen] 
Pieter Joose  voor ’t lant in Oostmoer: 3 will[ige] bomen 
dhr. Van Moriacq mede in Oostmoer: 31 will[ige] bomen 
dhr. Overschie: 40 will[ige] bomen 
 
Middelwegt van den Oostmoer 
dhr. Jacob Commersteijn: 52 will[ige] boomen 
dhr. Van Moriacq: 50 uts en 1 abele boom 
denselven: 5 will[ige] boomen 
Eeuwout P[ieters] Goeree: 30 uts en 31 poten will[igen] 
 
Oostmoersdijck 
dhr. Van Moriacq: 104 will[ige] boomen en 19 esse boomen 
Leendert Palincx wedue: 31 will[ige] boomen en 6 esse bomen en struycken 
dhr. Mannemakers: 42 will[ige] bomen en 1 esse boom 
dhr. Van Moriacq: 26 willige boomen 
Johannis Verolme: 34 willige boomen 
Cornelis Goutwaert: 22 willige boomen 
Pieter Joose Baent 3 gem[eten] daer voor: 24 willige boomen 
 
L.V. Polder aen [de] noordsij van [de] Oostmoerdijck 
Jan Karducx: 17 willige boomen 
d’ Ed[ele] halsheeren alhier: 10 willige boomen en 10 will[ige] pooten 
Abraham Danckerts Brootshooft: 5 will[ige] boomen en 5 will[ige] poten 
Gijsbregt Joncker: 9 will[ige] boomen en 2 esse stroncken 
Leendert Palincx wedue: 37 will[ige] boomen 
dhr. Hanneman als rentmr.: 3 will[ige] boomen 
dhr. Moriacq: 25 will[ige] boomen en 40 pooten 
 
Oostmoerdijck van [de] Middelwegt af aen wedersijden soo Oostmoer als L.V. Polder 
Eeuwout Pieterse, Oostmoer: 106 will[ige] boomen 
Cornelis Palincx wedue, Oostmoer: 17 will[ige] boomen 
Claes Janse Hoogwerff voor 5/6 ende Corn[elis] d’ Grijse erfgen[amen] voor 1/6 ’t samen: 3 else bomen 
Corn[elis] Palincx wedue, L.V. Polder: 135 will[ige] boomen en 2 esse boomen 
Corn[elis] de Grijse erfgen[amen], L.V. Polder: 90 will[ige] boomen 
P[ieter] Engelse Kas erfgen[amen], Oostmoer: 20 will[ige] boomen 
 
Oudenlandschen Middeldijck voor de L.V. Polder 
Cornelis de Grijse erfgen[amen]: 50 will[ige] boomen 
 
Den Stadschendijck scheydende de L.V. Polder ende Oude Stadt, uytgesondert 10 roeden 
beginnende van den Oudenlantsen Middeldijck ende sulcx voor de voorm[alige] L.V. 
Polderslanden 
Corn[elis] de Grijses’ erfgen[amen]: 103 will[ige] boomen en 58 will[ige poten 
dhr. Van Zanten met Cornelis Palincx wedue te samen: 374 will[ige] boomen en 18 will[ige] pooten 
Leendert Palincx wedue: 19 will[ige] boomen 
Corn[elis] de Grijse erfgen[amen]: 48 willige boomen 
Leendert Voorwinde agter sijn huys bij de Stadtse weel: 3 will[ige] boomen 
Corn[elis] Kranendonck uts: 3 will[ige] boomen 
Abraham Nots voor sijn bogertje over de weel: 7 will[ige] boomen 
 
Oudenlantsen Middeldijck 
Leendert Palincx wedue: 104 will[ige] boomen, daeronder 2 ab[ele] en 1 es 
Balten Branderhoeve: 212 will[ige] boomen 
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Abramswegt 
Hester Verton: 20 will[ige] boomen 
 
den secr[etaris] Groenendijck 
 
Noten: 
 
1.  pachthoeve, hofstede 
2.  ibidem 
3.  betekenis onbekend 
4.  Sint Maarten = 11 november 
5.  ut supra = als boven 
 
 

Personen uit Goeree-Overflakkee in archieven van Brouwershaven: 
  
Oud archief Brouwershaven no 4 
20-09-1665 Schoolmeester Johannes Doornick is overleden; zijn opvolger is Mr Francois Paal uit Oude 
Tonge. 
 
Oud archief Brouwershaven no 6 
11109 31-12-1736 Maarten Ruijgentuijn is schipper van hier op Goedereede. 
 
Oud archief Brouwershaven no 7 
24-06-1738 Maarten Ruijgenthuijn, schipper op een hengst doet de beurtvaart op Rotterdam en 
Dordrecht. 
22-06-1742 Maarten Ruijgentuijn, schipper van hier op Goeree. 
12-04-1750 Pieter Ruijgentuijn verzoekt het veer op Goeree i.p.v. zijn overleden vader. Toegestaan. 
06-12-1751 Veerman op Goeree: Jan Willems i.p.v. de wed. Maarten Ruijgenthuijn. 
28-01-1761 Johannes van Bosheijde verzoekt ontslag als secr. omdat hij secr. te Sommelsdijk wordt 
 
Oud archief Brouwershaven no 8 
15-02-1780 Verzoek van Pieter Joachim de Zager in huwlijk hebbende Catharina Cornelia de Vlieger 
wonende te Sommelsdijk om de functie van vader en moeder in het weeshuis alhier. 
 
Oud archief Brouwershaven no 12 
24-05-1808 Jacob Osseweijer geb. van Oude Tonge en laatst wonende in den eilande van Flakkee. 
 
Oud archief Brouwershaven no 16 
22-04-1718 Opname manhuis: Jan Benus, van Sommelsdijk. 
10-06-1720 De erfgenamen van wijlen Jan den Broeder, schiptimmerman transp, aan Jan Papegaeij, Mr 
schiptimmerman een huis. Papegaeij woont te Sommelsdijk. 
 
Oud archief Brouwershaven no 17 
06-03-1741 Inwoning verzocht door Jan Thomasse en zijn hvr. van Sommelsdijk 
 
Oud archief Brouwershaven no 18 
12-10-1747 Inwoning: Machiel Catoel en zijn hvr. Cornelia Verstraaten, geb. van Oude Tonge en hun drie 
kinderen geboren te Steenbergen 
20-01-1758 David van der Werf vraagt om ondersteuning. Hij woont nu te Ouddorp 
 
Oud archief Brouwershaven no 76  
( Register van uitgaande acten 1763-1810 ) “ Register van Attestatien, certificatien, Pasporten, 
Zeebrieven en andere Schriftuuren onder Stadszeegel te Brouwershaven ". 
26-08-1768 Burgemeesters verklaren dat Johannes van Bosheijde, oudsecretaris alhier, en actueel 
rentmr van Ed. Moogende Heeren Staten van Zeeland, mitsgaders secr. en stadhouder crimineel te 
Sommelsdijk een echte zoon is van wijlen Hr Michiel van Bosheijden, in leven burgemr, schepen, raad en 
thesaurier alhier en alhier overleden op 01-12-1767. 
21-04-1780 Acte van goed gedrag voor Jacob Rombouts van der Weele en zijn hvr. Adriana Ruijgentuijn 
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Oud archief Brouwershaven no 97 
1748/49 Maarten Ruijgentuijn levert zand. 
 
Oud archief Brouwershaven no 203 
Acten van indemniteit " ter securiteit van de Huijs stadsarmen " van Brouwershaven 
Eerst wordt de plaats genoemd waar de acte afgegeven is. 
18-04-1772 Ouddorp. Maria Flips Blokhuijs. Kinderen: Jannetje en Plippijna. 
14-04-1746 Steenbergen. Maghiel Catoel en Cornelia Verstraeten. Beide geb. te Oude Tonge. 
05-07-1742 Oude Tonge. Maghiel Catoes en Cornelia Verstrate. Kinderen: Pieternella 3 jaar en Gieltje ca 
12 weken. 
 
Opgave van acten van indemniteit ter securiteit van de Diaconiearmen van Brouwershaven berustende 
ter consistorie aldaar. ( Deze opgave zal gemaakt zijn door de secr. J.Grimm in 1802 ) 
04-06-1732 Van Goereede. Maarten Arends Ruijgenthuijn en Lijsebeth Jansdr. Blieck met hun 4 kinderen. 
 
Brouwershaven B. 1743 – 1810 (Geen kinderen genoteerd) 
16-03-1750 Maarten Arents Ruijgentuin 
24-09-1761 Elisabeth Jansz Wit, wed. van Maarten Ruijgentuijn. 73 j. 
 
Brouwershaven " Diaconiepapieren ",   
Afgegeven acten van indemniteit. (Toen ik de kerkelijke archieven van Brouwershaven in het begin van 
de jaren ’80 doornam, lagen deze nog in de kerk. Er was nog geen inventaris.) 
24-04-1780 Naar Schiedam. Jacob Rombouts van der Weele en Adriaantje Maartens Ruijgenthuijn. 
11-06-1819 Brief van de kerkeraad van Ouddorp aan de diaconie van Brouwershaven met de vraag om 
onderstand van Maria van Dongen, weduwe, met haar 4 jeugdige kinderen. 
Vervolg afgegeven acten van indemniteit. 
15-01-1757 Naar Ouddorp. De 3 kinderen van David van der Werve. 
14-07-1774 Naar Ouddorp. Neeltje, dr. van Gerrit Kloosterman en Lucretia KLompe. 
 
Brouwershaven Diaconierekeningen 
15-02-1742 Aren Ruijgentuijn huurt een huis in de Nieuwstraat. 
07-07-1747 Rek. vaste goederen 1746 door Adriaan Geleijnse als diaken. 
Verhuurde huizen: Nieuwstraat, aan Adriaan Ruijgentuijn, 
  
(De actaboeken van de kerk van Brouwershaven zijn twee keer doorgewerkt, vandaar de verschillen in 
bronaanduiding.) 
Brouwershaven Actaboek no 4 
29-06-1645 Neeltje Jacobs hvr. van de Stier met att. van Sommelsdijk op 04-12-1644 toegelaten tot het 
Heilig Avondmaal  
 
Brouwershaven Actaboek no 5 
15-01-1741 Arend Ruijgenthuijn huurt voor £ 2:-:- een huis van de armen. 
18-06-1741 Adriaan Liere en zijn huisvrouw hebben enige weken in de stoofte Ouddorp gewerkt. 
19-01-1744 Cornelia Kempe, wonende in het weeshuis, gaat dienen bij Thomas Grinwis, secr. te 
Ouddorp. 
23-10-1735 Naar Herkingen: Mels Gerrits van Rooden en Trijntje Jans. 
 
Brouwershaven Actaboek no 6 
27-02-1757 Acte van indemniteit naar Ouddorp: David van der Werf voor zijn kinderen. 
  
Brouwershaven Actaboek no 9 
26-07-1801 Acte van indemniteit naar Ouddorp voor Joost en Leendert Blom, kinderen van Adriaan Blom 
en Maria van Dongen. 
  
Brouwershaven Actaboek no 10 
20-12-1818 Adriaan Blom is te Ouddorp overleden. Zijn weduwe Maria van Dongen en haar kinderen 
verkeren in een armoedige staat. 
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Actaboeken brouwershaven (verschillende boeken)  
..-10-1595 Adriaan Lodewijks, met att. van Herkingen. 
11-12-1625 Van Ouddorp: Pieterken Arens 
14-09-1631 Jacob Joossen, tegenwoordig woonachtig tot Ouddorp, waertoe hij was verhuisd omdat hij te 
Brouwershaven in groote zonde was vervallen, 
06-04-1678 Van Ouddorp: Phlip de Kanter en Hester Jans, sijn hvr. 
05-04-1681 Van Ouddorp: Domis Cornelisse van der Radt en Jaquemijntje Arends Capteijn, zijn hvr. 
.. -12-1709  Van Ouddorp??: Teunis de . . . . 
02-05-1601 Van Oude Tonge: Mr. Pieter Govers en zijn hvr. 
03-10-1613 Van Sommelsdijk: Anthenija Lauers (Anthonia Laurens?) 
06-12-1614 Van Sommelsdijk: Cornelis Theunissen scipper 
03-07-1625 Van Sommelsdijk: Adriaentje Aeljaens, uxor van Jacob Cornelis ende haer dochter  genaemt: 
Adriaentje Heijndricx 
04-12-1636 Van Sommelsdijk: Maeijke Adriaens 
04-12-1644 Van Sommelsdijk: Neeltje Jacobs, hvr. van de Stur 
28-09-1656 Van Sommelsdijk: Jan Cornelisse Straet 
18-08-1658 Van Sommelsdijk  Bartholomeus Segerse 
31-09-1667 Van Sommelsdijk: Janneke Stoffels 
29-06-1673 Van Sommelsdijk: Pieter van Oslaken 
..  -06-1715 Van Sommelsdijk: en zijn hvr.: Elisabeth Metman. 
 
Predikanten te Brouwershaven ( Invent. De Vos 85 ) 
Marcus Jan Adriani, van Herkingen 07-09-1875, naar Warmenhuizen 03-11-1878. 
   
Brouwershaven Historische predikantenlijst *zit in kerkarchief) 
39.Marcus Jan Adriani, zoon van N. v.d Adriani, pred. te Brielle, aldaar geboren. Candidaat in Overijssel 9 
oct. 1866, beroepen te Bahr en Latheim 9 sept. en bev. 10 nov. 1867 door zijn vader. Beroeper te 
Herkingen 20 dec. 1870, bev. 16 april 1871 door zijn vader. In plaats van no 38 van daar 16 juni 1873 
herwaarts beroepen en 7 sept. bevestigd door zijn vriend Ds J.L. Fortuijn Drooglever te Melissant, 
beroepen te Warmenhuizen den .. juli 1878 en aldaar bev. de 10 nov. 1878 na op 3 nov. bevorens te 
Brouwershaven zijn afscheid te hebben gepredikt. In 1880 beroepen naar Barendrecht, in 1883 beroepen 
naar Edam? en 1888 beroepen naar Almelo 5 aug. 1888. 
   
 “Register” van de bevolking der stad Brouwershaven 1812 
Dit bevolkingsregister bevindt zich  in 1982 in het stadhuis van Brouwershaven 
  
De leeftijd van de kinderen beneden de 12 jaar is niet vermeld. In het origineel wordt ook de godsdienst 
vermeld. De spelling der namen kan soms iets afwijken. no huisn. naam leeft. beroep geb. plaats ingek, 
Huis C5: Sijntje van Casand 24 couteriere Ouddorp 1807 
  
Huis B33: 209 Jacob Grimm 37 rentenier Br. Haven 210 Aaltje van Brecht 38 Herkingen 1795 
211 Godlieb Prederik Grimm Br. Haven 212 Jacob Kuite ,, 213 Maria Kuite ,, 214 Maria van Damme 66 
Somersdijk 1810 215 Jacoba van Breest? 24 Nieuwerk.(D)1810 
  
Poorterboek Brouwershaven: 
15-10-1784 Aren Riedijk, 34 jaar, geb. Herkingen 
31-01-1654 Dingeman Bastiaense, van Oude Tonge 
20-10-1677 Pieter Leonart Voordijck, geb, van Oude Tonge, laatst wonende tot Bommenede. 
13-10-1705 Cornelis Hoogerwerf, geb. van Oude Tonge 
01-05-1679 Willem Bosvelt, geb. van Sommelsdijk 
10-05-1796 Dirk van Brecht, geb. Sommelsdijk. 28 jaar  
 
RAZE 4149 18-07-1737 
Jan Spinder te Brouwershaven, weduwnaar. Jacomijntje Jans van Cassel, jd., te Brouwershaven, 
geassisteerd door haar broer Paulus Janse van Cassel wonende te Ouddorp. Huwlijkscontract. 
 
RAZE 4381 Brouwershaven 

18-09-1761 Maria van Noordwijk wed. van Johan Grinwis, in leven Heer van Ouddorp, eist 1600 gulden 
uit de geaband. boedel van Maria J. Grinwis laatst huisvrouw van Leendert Moolenburgh, volgens acte 
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van lening voor not. Alphonsus Baster te Zierikzee d.d. 9-5-1758. 
  
RAZE. 4412 Brouwershaven 
30-09-1719 Mons. Cornelis van der Valck, wedr. en bruidegom, wonende te Herkingen, en Adriana 
Molckman, wed. en bruid, wonende te Brouwershaven. Huwelijkscontract. 
  
RAZE 4146 26-08-1744 
Hr Cornelis van der Valk, schout van Herkingen, secr. van Melissant. Mejuffr. Renetta van Lobbrecht, 
weduwe. Huwlijkscontract. 
 
RAZE 4382 Brouwershaven 
21-02-1805 Jacob Gerritse Osseweijer en zijn hvr. Anthonia van der Werf, wonende te Oude Tonge 
vragen een acte van indemniteit. Zij is veroordeeld geweest wegens dieverij en nu verbannen d.d. 9-8-
1803. Tevens vraagt zij het banissement te verkorten. Afgewezen. 
  
RAZE 4242 16-09-1777 
Juffr. Johanna Maria van Bosheijden weduwe van Hr Hermanus Ferree, wonende te Brouwershaven. 
Testament. Vruchtgebruik: Haar broer Jacobus van Bosheijden, penningmeester van Sommelsdijk. 
Blote eigendom! - De kinderen van haar voorn, broer Jacobus van B. 
- De kinderen van haar broer Johannes van Bosheijden baljuw van Sommelsdijk, ieder voor de helft. 
Ex.: De voornoemde Jacobus van Bosheijden. 
  
RAZE 4296 29-12-1797 
Hr Johannes van Bosheijden, baljuw, dijkgraaf en rentmeester van en wonende te Sommelsdijk, stelt zijn 
schoonzoon Hr Mr Christiaan van Adrichem, advocaat te Sommelsdijk aan als voogd en ex. in zijn plaats 
in de boedel van Hr Jacob Baane, gezworene van Sommelsdijk. 
 
RAZE 4241 12-09-1775 
Hr Jacobus van Bosheijden, penningmeester van Sommelsdijk en wonende aldaar. Testament. 
Vruchtgebruik over zijn goederen krijgt zijn zuster Johanna Maria van Bosheijden weduwe van  Hermanus 
Ferree. 
De blote eigendom krijgen de kinderen van zijn voornoemde zuster voor de helft en de kinderen van zijn 
broer Johannes van Bosheijden, baljuw en secr. van Sommelsdijk voor de andere helft. Ex.: Zijn zuster 
Johanna Maria van Bosheijden. 
 
RAZE 4163 18-03-1776 
Johanna Maria van Bosheijden wed. Hermanus Ferree, in leven pred. te Dreischor, wonende te 
Brouwershaven, machtigt Hr Johannes van Bosheijden, baljuw, dijkgraaf en rentmeester van en te 
Sommelsdijk, om aangifte en opgave te doen van de goederen die door haar man nagelaten zijn. 
 
 
RAZE 4286 01-05-1784 
Hr Jacobus van Bosheijde, oudschapen en raad van Brouwershaven ter eenre en de weled. gestr. Hr 
Johannes van 3osb.eijd.en, baljuw, dijkgraaf en rentmr van Sommelsdijk, beide wonende te Sommelsdijk 
Contract over lijfrente groot 10% jaarlijks over £ 2666:13:4 te betalen door de tweede comparant aan de 
comparant ter eenre. 
 
RAZE 4100 03-10-1724 
Jacoba Hobius hvr. van Pieter Smits wonende te Zierikzee. Codicil Voogdes: Elisabeth Hobius, zuster van 
haar, wed. van Jan de Louter Cruijslander wonende te Sommelsdijk. 
 
RAZE 4420 Brouwershaven 
27-04-1669 Wijnant Marinusse Molenaer en Martijntie Stevens, ovl. Wezen: Pieter 19,wonende nu in 
Sommelsdijk, Stevan 15, Ariaen 12 Pieternelletje 5 en Lydia Wijnants 3 jaar. Jannetje Stevens is moeije 
van moederszijde. Martijntje Arens is nigt, ook van moederszijde. 
 
RAZE 4082 Notaris Jacobus Trompert 
08-04-1705 Willem Paulusse, wonende te Brouwershaven, verhuurt aan Cornelis Hogerwerf, wonende te 
Sommelsdijk, een grutmoole en toebehoren, staande in de Lange Nieuwpoort, voor 7 jaar. 



 
 48 

 
RAZE 4412 Brouwershaven 
29-08-1721 Joos Huijbregs en Matie Jans de Vos.Test. haar neef is Jan de Vos, kuijper tot Sommelsdijk. 
 
RAZE = Rechtelijk archief zeeuwse eilanden 1456-1811 . Staat ook wel als LAS (Dr. L.W.A.M. Lasonder) 
aangeduidt 
N.A. Delst, Zonnemaire 
 

VRAGENRUBRIEK 
 

VRAAG 02.05 – Koene Koone 
Andries Koene (of Koone), geboren 1732 te Oude Tonge, trouwde (1) 3-3-1756 te Oude Tonge met 
Geertruij Janse de Bruijn, trouwde (2) 15-4-1763 te Adolfsland met Cornelia Filipse, geboren 1734 te 
Gastel. 
Wie zijn de ouders van Geertruij Janse de Bruijn en Cornelia Filipse? 
Wie heeft verdere gegevens over hun families? 
C.M. Koene, cm.koene@wolmail.nl 
  
 
 

ANTWOORDENRUBRIEK 
 

ANTWOORD OP VRAAG 02.03 –  Van der Hart  
 
1 Pieternella van der HART, arbeidster (1843 en 1844), geboren op 23-12-1799 te Oude Tonge, 

gedoopt (NG) op 29-12-1799 te Oude Tonge (getuige: Elisabeth Bom), overleden op 01-10-
1867 om 13:00 uur te Wilhelminadorp op 67-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 05-06-1818 te Oude Tonge (getuigen: Arij Koert, Leendert 
Sloot, Jan van den Made en Mattheus Groenendijk) met Jan HOLLEMAN, 24 jaar oud, 
landbouwknecht (1818), arbeider en vrachtenaar, geboren op 18-06-1793 te Willemstad, gedoopt 
(NG) op 29-06-1793 te Willemstad, overleden op 14-11-1833 om 07:00 uur te Wilhelminadorp op 
40-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 19-06-1835 te Kattendijke (getuigen: Cornelis Verpoorte, 
Hubregt van der Hart, broer van de bruid, en Jannis Carstanje, neef van de bruid) met Pieter van 
der SCHRAAF, ploeger, geboren ±1789 te Axel, overleden op 22-08-1854 te Wilhelminadorp. 

2 Leendert van der HART, landbouwer (1813-1822) en arbeider (1828) te Oude Tonge, geboren 
te Stad aan 't Haringvliet, gedoopt (NG) op 10-02-1760 te Stad aan 't Haringvliet (getuigen: 
Geertje Hardendoot en Maria Broekman), overleden op 10-12-1828 om 05:00 uur te Oude 
Tonge op 68-jarige leeftijd. 

Ondertrouw (1) op 25-07-1783 te Den Bommel, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-
08-1783 te Den Bommel (NG) met Kornelia Pietersd: van der VELDEN, geboren te Nieuwe 
Tonge. 
Ondertrouw (2) op 09-06-1786 te Ooltgensplaat, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-
07-1786 te Ooltgensplaat (NG) met Pieternella (Pieternel) Huibregtse de BRUINE, 29 jaar oud 
(zie 3). 
Gehuwd (3) op 61-jarige leeftijd op 18-01-1822 te Oude Tonge (getuigen: Hendrik van den 
Berghe, Johannes Bens(?), Arij Koert en Johannes Hoosemans) met Neeltje BOOM, 48 jaar oud, 
Arbeidster (1814-1822), geboren op 30-05-1773 te Sommelsdijk. 

3 Pieternella (Pieternel) Huibregtse de BRUINE, gedoopt (NG) op 21-11-1756 te Ooltgensplaat 
(getuigen: Jannetje de Bruine), overleden op 08-07-1813 om 18:00 uur te Oude Tonge op 56-
jarige leeftijd. 

4 Arend Merseelese van der HART, geboren te Ooltgensplaat, gedoopt (NG) op 28-01-1731 te 
Ooltgensplaat, overleden te Stad aan 't Haringvliet op 35-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1766 
te Stad aan 't Haringvliet. 

Ondertrouw op 13-06-1755 te Stad aan 't Haringvliet, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 
13-07-1755 te Stad aan 't Haringvliet (NG) met 

5 Geertje Jansse BROEKMAN, geboren vóór 1735 te Stad aan 't Haringvliet, overleden 03-1795 
te Stad aan 't Haringvliet. 
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6 Huijbrecht (Huijbert) de BRUIJNE, geboren te Kloosterzande, gedoopt (NG) op 19-10-1721 te 
Hontenisse (getuigen: Antoni Arnouwts en Maria, zijn vrouw), overleden te Ooltgensplaat. 

Ondertrouw op 21-11-1755 te Ooltgensplaat, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 10-12-
1755 te Ooltgensplaat (NG) met 

7 Jannetje BOM, geboren te Ooltgensplaat, overleden te Ooltgensplaat. 
8 Marcelis Jansse van der HART, geboren te Ooltgensplaat. 

Ondertrouw (1) op 28-04-1728 te Sommelsdijk, gehuwd voor de kerk op 23-05-1728 te Stad aan 't 
Haringvliet (NG) met Geertruijd Arens PAASSCHE, 24 jaar oud (zie 9). 
Ondertrouw (2) op 16-10-1739 te Ooltgensplaat, gehuwd voor de kerk op 22-11-1739 te 
Ooltgensplaat (NG) met Neeltje Jacobse KOORNDIJKER, geboren te Klaaswaal. 

9 Geertruijd Arens PAASSCHE, geboren te Ooltgensplaat, gedoopt (NG) op 18-05-1704 te 
Ooltgensplaat (getuigen: Kornelis Bastiaans Spek en Neeltje Pieters van Putten), begraven op 
22-06-1737 te Ooltgensplaat. 

10 Jan Leendertse BROEKMAN. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-09-1724 te Middelharnis (NG) met Hester Cornelisse CABOS. 
Ondertrouw (2) op 28-04-1726 te Stad aan 't Haringvliet, gehuwd voor de kerk te Stad aan 't 
Haringvliet (NG) met Leentje Davidse KOOMAN (zie 11). 

11 Leentje Davidse KOOMAN, geboren te Stad aan 't Haringvliet. 
12 Jan de BRUIJNE. 

Gehuwd met 
13 Pieternella van der HEIJDEN. 
18 Arent Thomasse PAASSCHE, geboren te Ooltgensplaat. 

Ondertrouw (1) op 09-04-1695 te Ooltgensplaat, gehuwd voor de kerk op 01-05-1695 te 
Ooltgensplaat (NG) met Adriaantje Gerrits van BARENDREGHT, geboren te Ooltgensplaat. 
Ondertrouw (2) op 25-07-1699 te Ooltgensplaat met Dina Davids van der ZAAGH, 22 jaar oud 
(zie 19). 

19 Dina Davids van der ZAAGH, geboren te Brielle, gedoopt (NG) op 17-01-1677 te Brielle. 
38 David Abrahams. 

Gehuwd met 
39 Geertrui Pieters. 
 
M.G.J.Kusse, Diemen

 
 


