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redactie: secretariaat: 
J.H. Grinwis mw. E. Lassing-van Gameren 
Blienkerd 11  Washingtonstraat 26 
3252 CE Goedereede 3255 VJ Oude Tonge 
Tel. (0187)492099  na 18:00 tel. (0187)641662 
e-mail: jgrinwis@flakkee.net  e-mail: rlassing@flakkee.net 
website van de stichting: http: //www.genealogie-flakkee.nl  

 
VAN HET BESTUUR 

 
Een groot succes. 
De Genealogische Dag op 8 maart 2003 was een groot 
succes. De hele dag was het een drukte van belang in Oude 
Tonge. Op een andere locatie betekende tegelijkertijd een 
toevloed van andere belangstellenden. In de eerste plaats uit 
Oude Tonge zelf, maar daarnaast uit diverse delen van het 
land. Blijkbaar wordt de internetsite goed bekeken. Bovendien 

leverde het nieuwe 
donateurs op en 
dat is voor de 
voortgang van de 
stichting van groot 
belang, want we 
draaien zonder één 
cent subsidie. Daar zijn we best trots op, maar het geeft ook 
een behoorlijke portie verantwoordelijkheid om in stand te 
houden wat we hebben. De evaluatie moet nog in het bestuur 
aan de orde komen, maar de kans dat dit een vervolg krijgt is 

zeer groot. 
 

Nieuwe aanwinst!!!!!!! 
Enkele weken geleden hebben we een grote verzameling kopieën aangekocht van dhr Van der Valk. Het 
betreffen kopieën van de DTB-boeken tussen 1695 en 1811 en dat van alle plaatsen op het eiland. Het is 
nog niet zo dat deze verzameling nog niet compleet is, maar het betekent wel dat u voor diverse 
gegevens niet meer naar Den Haag hoeft, maar van het originele gegeven simpelweg bij ons een kopie 
van een kopie kunt maken. Dat maakt onze verzameling alleen maar completer. We zijn er best trots op 
dat we dit nu in huis hebben. 
 
Nieuwe rubriek!!!! 
Het is de bedoeling dat we binnenkort starten met een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. Deze rubriek is 
getiteld: Bekende Nederlanders van Goeree-Overflakkee. Hierin kwartierstaten of genealogieën aan de 
orde van eilandbewoners, oud-eilandbewoners,  die bekende Nederlanders zijn geworden of van bekende 
Nederlanders waarvan de voorouders hier vandaan kwamen. Het is niet de bedoeling dergelijke stukken 
in z’n geheel in dezelfde nieuwsbrief te publiceren, maar in afleveringen. Als u iets heeft in deze richting 
neem dan contact op met de secretaris.  
Het resultaat ziet u te zijner tijd. 
Cor Hameeteman 
  

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 

De Pro-Gen demo had grote belangstelling 

Volop belangstelling voor de aanwezige stukken 
en elkaars werk 
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VAN DE PENNINGMEESTER en REDACTIE 
 
De meeste donateurs treffen bij deze Nieuwsbrief een acceptgiro voor de donatie 2003 aan. Een aantal 
donateurs hebben de donatie al overgemaakt en voor hen blijft de acceptgiro achterwege. De donateurs 
bijdrage is niet veranderd en bedraagt dus € 9,50. Een aantal donateurs hebben de donateurs bijdrage 
van 2002 nog niet betaald en hebben niet op de herinnering gereageerd die in de december nieuwsbrief 
is toegevoegd. Het bestuur gaat ervan uit dat zij geen belangstelling meer hebben voor voortzetting van 
het donateurschap. De toezending van de Nieuwsbrief zal dan ook worden gestopt. 
 
In de vorige nieuwsbrief dacht ik nog te maken te hebben met genealogen zonder vragen, maar dat beeld 
heeft u goed weten te corrigeren. Prachtig mensen, de vragen zijn binnengestroomd en geplaatst. De 
antwoorden blijven nog een beetje achterwege, kom op dames en heren laat zien wat u waard bent en 
onderscheid je als “echte” genealoog. 
 

INTERNETRUBRIEK 
 

Een aantal weken geleden werd ik verblijdt met een geboorte bericht, jawel een nieuwe boreling is ter 
wereld gekomen. Een heel bijzondere moet ik echter wel opmerken want de vader van deze jongeling is 
zelf de jongste niet meer.. Ik zou mij op enorm glad ijs begeven als ik nu een leeftijd ging noemen, maar 
de zeventig is de vader toch wel gepasseerd. Jawel…. deze vader is Bram van Evelingen, hij was het die 
ons verblijde met de geboorte van zijn nieuwe internetsite. Voor de nieuwe donateurs onder ons, Bram 
heeft de redactie van de vijf eerste jaargangen van de nieuwsbrief geschreven.  
De site is mooi en wil u aanraden er eens een kraamvisite aan te wijden. Het adres is 
http://www.evelingen.box.nl.  Bram heeft een gastenboek en vindt het vast leuk dat u daar een berichtje in 
achter laat.. 
 

ONTVANGT U DE NIEUWSBRIEF AL PER E-MAIL? 
 
Velen ontvangen de nieuwsbrief inmiddels per e-mail, heeft u dat ook al? Geen enkel bezwaar als dat niet 
zo is, maar het heeft voor beiden voordelen. Voor ons scheelt het aanzienlijk in de porto en papier kosten 
en u heeft de bestanden digitaal en kan ermee doen wat u maar wilt. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen stuur dan een berichtje aan jgrinwis@flakkee.net 
 

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): 
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. 
 
 

http://www.evelingen.box.nl/
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEYNE KWARTIER 
 
Van onze donateur de heer L.J. Karels ontvingen wij een door hem samengestelde "Genealogie Karels" 
(ca. 1800 tot heden, Ooltgensplaat, Herkingen, Nieuwe-Tonge). 
De heer J.A. Voorwinden uit Rotterdam stelde een map ter beschikking met gegevens over het grondbezit 
van zijn voorouders in de 16de en 17de eeuw. Zij woonden en werkten in de oude polders van Stad aan 't 
Haringvliet en Middelharnis. 
  

Van eerste burgers tot beschermers 
 
Vol bewondering kijkt ze ernaar. Wie had dat nu gedacht. Voor een kopje koffie waren ze gevraagd had 
Cathy Westdorp gezegd en dan ineens als echtgenote van de ex-eerste burger van Dirksland zo in het 
middelpunt van de belangstelling. Onverwacht, ongedacht en zeer verrast. 
Het is alweer enige tijd geleden maar zaterdag 5 oktober 2002 vond het plaats in het Feyne Kwartier. Cor 
Hameeteman sprak namens de stichting Eeuwkant mevr. A. Boonstra-Visser toe en overhandigde haar  
een oorkonde waarmee ze op dat moment tot beschermvrouw van Eeuwkant werd gebombardeerd. 
“Geweldig dat u er zoveel belangstelling voor en affiniteit mee had. Als goed echtgenote van een 
burgemeester hebt u altijd op de tweede plaats gestaan en ook willen staan, maar hiermee halen we u 
voor het voetlicht. Het is in een gemeenschap best belangrijk hoe de belangstelling van de vrouw van de 
burgemeester is gericht. U was een stimulerende culturele factor. Hartelijk dank daarvoor”.  
Genietend hoorde dr. D. Boonstra het allemaal aan hoe zijn vrouw nog eens even in het middelpunt van 
de belangstelling stond. 
“Maar nu u, want namens het Genealogisch Centrum wil ik toch graag wat tegen u zeggen. Wat ik tegen u 
ga zeggen zou ik ook tegen uw vrouw kunnen zeggen en wat ik tegen haar gezegd heb, zou ik ook tegen 
u kunnen zeggen en zo kunnen ook de cadeaus zelfs omgewisseld worden. Dat is best uniek. U was voor 
ons ook een unieke burgemeester. Eén die er met kop en schouders niet alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk bovenuit stak. Een erudiet mens, met een filosofische inslag en een brede culturele blik. Een 
echte heer van stand. Als u niet een stimulerende factor was geweest, weet ik niet of we hier nu gezeten 
zouden hebben.  
In gedachten vergeleek ik u altijd met ds. J. Craandijk. Zoals hij wandelend over ons eiland trok, zo zag ik 
u door de gemeente Dirksland gaan, niet wetend dat uw echtgenote ook nog eens een achterkleindochter 
van deze predikant is. Straks mag u zo filosoferend in Friesland gaan: hoe het was, hoe het is en hoe het 
zou kunnen zijn. Als dank wordt u tot beschermheer van de stichting Genealogisch Centrum Goeree-
Overflakkee benoemd”. 
Dhr. Boonstra dankte Eeuwkant en het Genealogische Centrum voor de onverwachte eer voor hen beiden. 
“We zijn compleet verrast. We dachten alleen maar even gezellig voor een kopje  koffie te komen, zoals we 
zo vaak deden, wetend altijd even hartelijk welkom te zijn. Wij hebben ook veel van jullie geleerd en gezien 
wat enthousiasme tot stand kon brengen. Onze culturele inslag hebben we beiden van huis uit al 
meegekregen maar op jullie terrein hadden we ons nooit zo verdiept en dank zij jullie heeft dat onze blik 
verruimd. Hartelijk dank wat we van jullie geleerd hebben.”. Corrie Bruggeman, Maaike Melissant en Gerard 
van Rossum van Eeuwkant, Cathy Westdorp, Eva Lassing, Jan Grinwis , Hans Kalle en Cor Hameeteman 
van het Genealogisch Centrum zwaaiden daarop met spijt het sympathiek echtpaar uit. 
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Inning van het familiegeld in Oude-Tonge (1674) 
 

In 1674 werden de inwoners van Holland geconfronteerd met een eenmalige extra belasting: het 
zogenaamde familiegeld, bedoeld om de hoge kosten van de oorlog met Engeland te bestrijden. Dit was 
een belasting die niet geheven werd bij eigenaren van woningen, maar bij de bewoners. Zo geven de 
lijsten een aardig beeld van de inwoners van een dorp of stad op een bepaald tijdstip. Extra waarde 
hebben deze lijsten van het familiegeld omdat ook het beroep van het gezinshoofd en het aantal kinderen 
van het gezin worden opgeschreven. 
Hieronder vinden we de situatie in Oude-Tonge, waarbij vermeld worden de straat, naam van het 
gezinshoofd, beroep, aantal kinderen en het bedrag van de aanslag (1 stuiver, ½ stuiver of niets). Ook 
inwonende personen of gezinnen worden vermeld. 
 
Voorstraat 
Willem Perdaems huijsman 1 1 
Jan van der Vliet schipper met een kleijn schuijtje 3 - 
David Abramse van St. Annelant koornkooper 5 1 
Philips Gastus herbergier 3 1 
Cornelis Leend. Groenevelt arbeijder 1 - 
Cornelis Arentse Bol huijsman 6 ½ 
Helena Knip jongedogter  - 
Dirck van der Eijden rentmeester 6 1 
Laurens van Stratum winckelier 2 ½ 
Hendrick Tichelman greelmaecker 6 ½ 
Leendert Hoogwerff huijsman 5 ½ 
Louis Raedemaecker vragtenaer met de waege 3 - 
inw.: Yzacq Vredenborg backer 1 ½ 
Gillis van St. Annelant arbeijder 2 ½ 
Pieter Happon kleermaecker en winckelier 3 ½ 
Marinus Breeman wagemaker 1 1 
Aren Vierniet mr. timmerman 6 1 
Jan Franse Valare vorster ende schutter 3 ½ 
Johannes Holckdijck arbeijder  ½ 
inw.: Hendr. Ton. van Sluijs arbeijder  ½ 
Cornelis Gillisse winckelier 2 ½ 
Guillaume van Penomage wever  ½ 
Bastiaen Cornelisse schipper 3 ½ 
Petronella Dingman wed. biersteeckster  ½ 
inw.: haere dogter en man koornkooper en schipper 6 1 
Krijntie Thoone bejaarde dogter  - 
inw.: Annetie Roochus   - 
Ariaentie Pieters wed. winckelierster 1 - 
Pieter Cornelisse (dijckgraeff) huijsman 4 1 
Huijbregt van der Schilt schipper 4 ½ 
inw.: Hendr. Tonnisse arbeijder 1 ½ 
meester Nicolaes van Goutswaert chijrurgijn  ½ 
Lambregt Heijmans winckelier 3 ½ 
Salomon de Pael schoolmeester 1 ½ 
Pieter Hijmanse de Ruijter nagtwaeker 5 - 
 
Kerckencingel 
Cornelis Stroosnijders wed. arbeijtsvrouw 1 - 
inw.: Govert van Gelder arbeijder 1 ½ 
meester Nicolaes Meeldijck chijrurgijn 3 ½ 
Jan Tijsse ‘t Hoen arbeijder 2 ½ 
inw.: Izacq Hoogboom jongman  - 
Leendert Zeeman arbeijder 3 - 
Jacomijne Bastert geniet van de armen 1 - 
Jan Remmertse Wiltschut winckelier 4 ½ 
inw.: Maetie Remme  1 - 
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Ariaen Faesse arbeijder 2 ½ 
Metien Dircx wed. arbeijderswed.  - 
Pouwels Pouwelse kleermaecker  ½ 
Jan Teunisse van Uijtwijkx wed. nagtwakers wed. 2 - 
Jan Cornelisse Ardane arbeijder 2 ½ 
Jacob Spoel arbeijder 2 ½ 
Krijn Wavel arbeijder  ½ 
Thonis Vosch arbeijder 4 - 
Cornelis Cornelisse Hoogmoet geniet van de armen 4 - 
Pieter Pouwelse Vreeswijck arbeijder 3 ½ 
Marinus Jorisse arbeijder 2 ½ 
Hendrick Bastiaanse Kock arbeijder 2 ½ 
Krijn Pouwelse Vreeswijck arbeijder 3 - 
inw.: Aertie Thoene geniet van de armen 1 - 
Cornelis Jacob Philipse arbeijder 1 ½ 
inw.: wed. van Willem de Smit geniet van de armen 2 - 
Jan Ymantse hoeffsmit 2 ½ 
Jan Vreeswijck arbeijder 2 ½ 
inw.: Jannetien Hendrix jongedogter  - 
Thonis Arentse Broeder arbeijder 1 ½ 
Jan Hoogmoet arbeijder 4 - 
Willem Sprant arbeijder 1 ½ 
Jannetien Andries arbeijderswed.  - 
Allert Roochusse arbeijder 3 ½ 
Hendrick Dircse Krabbendijk arbeijder 2 - 
Andries Koomans wagemaecker  1 
Dirck Krabbendijk arbeijder 2 ½ 
inw.: Jannetie Cornelis Kabos jongedogter  - 
Klaes Onb… wed. arbeijderswed.  - 
Cornelis Willemse Bernard arbeijder 1 ½ 
Passchijntie Willems leeft van de armen  - 
Gillis Theunisse arbeijder 1 ½ 
Klaes Swartenboer geniet van de armen 4 - 
Theunis Theunisse Vlaminck arbeijder  - 
Andries de Munnick arbeijder 2 ½ 
Job Jansen van Beeck arbeijder 6 - 
inw.: wed. van Cornelis Thon. Wijck geniet van de armen 3 - 
Willem Ackersdijck predikant 2 - 
Meeuwis Apolinaris waegenaer of voerman 6 - 
inw.: Reijnier Schiebaen arbeijder 1 ½ 
Marinus Corn. Drooger arbeijder 3 ½ 
Anthonij du Pree hoeffsmit 2 ½ 
inw.: Aert Hout arbeijder 3 - 
 
Oostdijck 
Jan Hermanse Wiltschut dienaer van de justitie 4 - 
Pierijntie Ariaens geniet van de armen  - 
Marinus Fransman arbeijder  - 
inw.: Aert van Roosendael arbeijder  ½ 
Klaes Abramse Laeckeroel? arbeijder 2 ½ 
inw.: Pieter Lion geniet van de armen 4 - 
Jan Roos arbeijder 2 ½ 
Jan Meeusse Stelle arbeijder  ½ 
inw.: Jacob Hendrickse arbeijder  ½ 
Jacob Bast. Vinx wed. geniet van de armen 1 - 
Cornelis van Gelder geniet van de armen 3 - 
inw.: Arij Plochoij arbeijder 1 ½ 
Jan van Dijcx wed. geniet van de armen 3 - 
Corn. Klaesse Boomklimmer arbeijder 2 ½ 
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inw.: Ariaen de Duijve arbeider 1 ½ 
Jan Bastiaanse gewese schipper  - 
Jan Leend. de Lange schipper met een kleijne schuijt 6 - 
inw.: Trijntie Thoone geniet van de armen  - 
Willem P. Bonte wed. arbeijderswed. 2 - 
inw.: Lijsbet Leijse arbeijderswed. 2 - 
Govert Gillisse herbergier 1 ½ 
Jacob Krijnse Koorndijcks wed. arbeijderswed.  - 
inw.: wed. van Hendr. van Kleeff arbeijderswed.  - 
Jacob Heijnsdijck schoenmaecker 2 ½ 
inw.: Bouwe Willemse arbeijder 1 ½ 
Corn. Fransman arbeijder 2 ½ 
 
Vingerlinck 
Hendrick de Windt winckelier 2 ½ 
inw.: Anthonij van der Abeel arbeijder 2 - 
Marinus in ‘t Vleer? arbeijder 3 - 
Lauris Janse van Stel arbeijder 4 - 
Bastiaen Jansen Hartse gebreckelijk arbeijder 3 - 
inw.: Huijbert de Lapper arbeijder 1 1/2 
Gijsbert Jansen Vel mr. timmerman 6 - 
Poulus Hendr. Oosterlink arbeijder 7 - 
inw.: Roeland van de Bosch schoenmaecker  ½ 
Bartholomeus van der Schilt huijsman 1 ½ 
 
Zuijtdijck 
Pieter Cornelisse Drogendijck arbeijder 3 ½ 
Mensie Corstiaens arbeijderswed. 2 - 
Aren Dirckse Hollander arbeijder 3 - 
Arentie Ambachtsheer arbeijderswed. 1 - 
Aert Bastiaens wed. arbeijderswed. 3 - 
Jan Bont arbeijder 3 ½ 
inw.: Chiel Leunisse geniet van de armen 4 - 
Cornelis Buijx wed. arbeijderswed. geniet van de armen 2 - 
 
Kaije 
Pieter Willemse Buijck arbeijder  - 
Corn. Duijmelaer arbeijder 2 - 
Hendrik van de Ploeg schipper met ene kleijne schuijt  ½ 
inw.: wed. van Willem Erasmisse arbeijtsvrouw  - 
inw.: Willem Meerman arbeijder 2 - 
Marinus Tamboer arbeijder 2 - 
Leendert Dircse Schutter arbeijder 2 ½ 
Pietertie Meeuwis arbeijderswed.  - 
Geertien Hendrix geniet van de armen  - 
Hendrick van de Broeck winckelier 4 ½ 
Govert Cornelisse herbergier 1 1 
Cornelis Boelhouwer metselaer 1 ½ 
 
Moolendijck 
Cornelis van Schouwe arbeijder 2 ½ 
Jan Donckers wed. winkel houdende 2 ½ 
Cornelis Verkerck arbeijder 1 - 
inw.: Trijn Joob arbeijtsvrou 1 - 
Willem Corn. Vlaminck kleermaecker 2 ½ 
inw.: Neeltie Jans arbeijderswed. 2 - 
Dingman Leend. van den Broeck mr. metselaer 2 ½ 
inw.: sijne schoonmoeder, een wed. bounering doende 3 ½ 
Arien Jacob Oosterlink wed. schoenmakerswinkel houdende 5 ½ 
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Pieter den Haerdder glaesemaker 4 ½ 
Jan van der Schilt winckelier 2 1 
Jan Raep arbeijder 3 - 
inw.: Pieternelle Koelmans j.d. winckelhoudende  ½ 
inw.: Pietertie Verbeeck j.d. vlaschheeckelster  - 
Dirck Verkerck arbeijder  - 
inw.: Jan Kloeck schoenmacker 4 - 
Anthonij Morris wed. winkelhoudende 4 - 
Lauris de Lapper geniet van de armen 2 - 
Gabriel Borstlap geniet van de armen 3 - 
wed. Floris Gerritse geniet van de armen 3 - 
wed. van Theewis Piet. geniet van de armen 3 - 
Klaes Bazert arbeijder  ½ 
Andries Bont arbeijder 3 ½ 
inw.: Griet Smits oude en gebreckelijke vrou  - 
Blasijne de Breet, met 2 minderj. susters arbeijtster  - 
Betman de Waijers wed. wagenaerster 5 - 
Witte Passchierse arbeijder 5 ½ 
Klaes Franse Vreeswijck winckelier 3 ½ 
Marinus Janse Decker stroodecker 2 ½ 
inw.: Anne Janse arbeijtster  - 
Jan Bestmanse arbeijder (tabacksverkooper) 1 - 
Huijg Leendertse arbeijder 2 ½ 
Piet Marinus Jorisse arbeijder  ½ 
Herm. Hendr. Mulder wever  ½ 
Corn. Thon. Hartog arbeijder 2 ½ 
Frans Pouwelse Vreeswijck kleermaecker 2 - 
Leunis Maertense arbeijder 3 ½ 
Pieter Leend. Roohoevens wed. geniet van de armen 2 - 
inw.: Jannetien Gerrits j.d. arbeijtster  - 
Maerten Jacobse Koorndijcke huijsman 1 ½ 
Roochus Roochusse Hoogmoet voerman 2 ½ 
Jacob Tasse geniet van de armen 3 - 
Ariaen Borgemeester arbeijder 3 ½ 
Pieter Willemse Buskop arbeijder 5 ½ 
Gerrit Barentse wever 5 ½ 
Willem Klaesse arbeijder 2 - 
Krijn Bot huijsman  ½ 
Marinus Pater arbeijder 2 ½ 
Hendr. Roos wed. arbeijderswed. 1 - 
Allert Gerritse arbeijder ½ 
Bastiaen Hollander waegenaer of voerman  - 
Ab. Ger. Hollander arbeijder 2 - 
Klaes de Hondt moolenaer 3 ½ 
 
Nieustraet 
Hendr. Koenen Lockers wed. vlaschheeckelaerster 2 - 
inw.: Dirck van der Vugt kleermaecker 4 - 
Aren Hoogesteijn arbeijder 2 ½ 
Jan Hermanse Verhaege koopman  1 
Maerten Maertense de Jonge arbeijder 2 ½ 
Jan Marinisse Fransman arbeijder 2 ½ 
inw.: Poulus Kabos arbeijder 1 - 
Jacob Soldaet arbeijder 1 ½ 
inw.: Jan Hendr. wever 1 ½ 
Dirck Leend. Schotter arbeijder 1 - 
Bastiaen Aertsens wed. arbeijderswed.  - 
inw.: Corn. van der Heijde arbeijder 1 ½ 
Olivier Gillissens wed. valschheeckelaerster  - 
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Cornelia Basters arbeijtsvrou 1 - 
Pieter Spoel arbeijder 2 - 
inw.: wed. van Aert Bast. Boergeijck arbeijderswed.  - 
Aren Ongera arbeijder  - 
Abram Augustijnse arbeijder 3 ½ 
inw.: Jan Duijnkercker lindewever 1 ½ 
Wouter Faij arbeijder  ½ 
Theewis Bastiaense  arbeijder 7 - 
Leendert Herm. Wiltschut arbeijder 4 ½ 
Kommertie de Breel wollenaijster 2 - 
Jan Kabos wagenaer 2 ½ 
wed. Jeroen Pieterse arbeijtster 1 - 
de wed. Piet. Corn. Veus? arbeijtster 3 - 
Jacob van Dorrevelt secretaris  1 
 
Oudelandt 
Jan Mich. van St. Annelandt huijsman 3 ½ 
Willem Pieterse de Jonge huijsman 3 ½ 
Marinus Koolman arbeijder 1 ½ 
Jacob Corn. Legiersens wed. boerinne 3 ½ 
Wouter Jansen de Jonge boer 1 - 
Maerten Janse Slis boer 2 ½ 
Marinus Goutsweert boer 2 ½ 
Gerrit Melissant arbeijder  ½ 
Pieter Jooste van Staije huijsman  ½ 
Klaes Lodder huijsman 3 ½ 
Willem Arentse Korvinck huijsman 2 ½ 
Leend. Cornl Goeree huijsman  ½ 
Aelb. Koorndijcker huijsman 2 ½ 
Jan Corn. Slis huijsman 5 - 
Willem Marinisse Bierman huijsman  ½ 
Klaes Gillisse huijsman 3 ½ 
Corn. Laurisse Vlaminck huijsman 2 ½ 
Pieter Yzaxe Groeneweg huijsman 4 ½ 
Corn. Cornelis Legierse huijsman 1 ½ 
Cent Gom. Gunst (of Quist?) huijsman 2 ½ 
Cornel Janse Matte huijsman 2 ½ 
 
Noordlandt 
Dingman Ab. Decker huijsman 6 - 
Cornelis Jacobse Wever huijsman 1 - 
Jan van Dulck arbeijder 2 ½ 
Dirck Ger. Snijder arbeijder 2 ½ 
 
Oosteijnde 
Sijmon Koolmans boedel (huishouding met minderjarig kinderen) 2 - 
Legier Cornelis huijsman 5 ½ 
Pieter Eeuwitse Goeree   ½ 
 
Thille 
Aren en Jan Bestenoompie huijsman 1 ½ 
Corn. Arentse Braber huijsman 6 ½ 
Roochus Droogendijk huijsman  ½ 
 
Magalenen polder 
Cornelis Koelman arbeijder 1 ½ 
Jacob Noordhoeve boer 5 ½ 
Abram Ariaense van der Sluijs arbeijder 3 ½ 
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Moolenpolder 
Cornelis Poulusse Vreeswijck arbeijder 3 ½ 
 
Zuijderlant 
Herman Santboer huijsman 6 ½ 
 
Heerenpolder 
Krijn Gebus boer 5 - 
Jan Verbeeck arbeijder 6 - 
 
Suijspolder 
Ariaen Vink boer 4 ½ 
 
Huijsen op de dijcken 
Jasper Vreeswijck arbeijder 5 - 
Cornelis Son arbeijder 4 - 
Dirck Aerneeff boer 1 - 
Nijs Janse Braber boer 2 ½ 
Cornelis Janse Tuter arbeijder 9 - 
Ariaen Mach. Raep arbeijder niet wel bij sinnen 3 - 
Jacob Joose Walbeeck arbeijder 3 ½ 
Leend. Willemse Kippe wed. arbeijderswed. 7 - 
Jacob Janse Welle arbeijder 1 ½ 
Willem overheijn arbeijder  ½ 
Arij Ger. Snijder arbeijder 2 ½ 
Hend. de Graeff arbeijder 3 - 
Pieter Janse de Bal arbeijder 6 - 
Mich. Huijge arbeijder 4 - 
Arij den Rams wed. arbeijderswed. 2 - 
Arien Jansen Taen arbeijder 1 - 
Jan Lieverse van St. Nicolaes arbeijder  - 
 
Aldus gedaen ende opgegeven den 29 Jannuarij 1674 
 
Archief vml.gemeente Oude-Tonge, inv. 1857 

Transcriptie: E. Lassing-van Gameren 
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VRAGENRUBRIEK 
 

VRAAG 03.01 – Bette 
 
Pieter IJmandsz Bette, jm. wnd Middelharnis (ged.Sommelsdijk 9 feb 1645, zn. van IJman Pietersz en 
Jannetje Arends), ondertr. Middelharnis 2 apr 1682 Jannetje Gerritsdr Troost jd. wnd Middelharnis. Hieruit 
gedoopt te Middelharnis: 
1683 18 mrt Maatje  gt. Willemtje Pieters 
1686 24 mrt IJmand  gt. Aren Ruijghaver, Trijntje Bette 
1690   6 dec Gerrit  gt. Tomas Herweijer, Maatje Gerrits 
1693 21 jun Gerrit  gt. Pieter ……, Geertje Dirks 
gevraagd: (1) herkomst en voorgeslacht van Jannetje Gerrits Troost. (2) Kan iemand de getuige Tomas 
Herweijer traceren? 
drs G.J.van Rookhuyze, Mijnsheerenland 

 
 
VRAAG 03.02 – Hoogesin  
 
Aren Pietersz Hoogesin, jm., otr. Middelharnis 23 jan 1682 Neeltje Maertensdr, jd. wnd Middelharnis. 
Hieruit te Middelharnis gedoopt: 
1682 20 dec Maatje  gt. Teunis Pietersz, Rookje Maertens 
1689 16 jan Pietertje gt. Teunis Pietersz, Pleuntje Goverts 
1693 11 mei Cornelis gt. Susanna van Rheden 
1695 13 mrt Lena  gt. Teunis Hoogesin met z’n vrouw 
1703 14 jan Grietje  gt. Maetje Pleunis 
gevraagd: (1) kan iemand informatie geven over herkomst en voorgeslacht van Aren Hoogesin en zijn 
echtgenote? (2) Komen Pieter Teunisz Quant (otr.Middelharnis 3 jul 1648) en Maatje Arends in 
aanmerking als de ouders van Aren Pietersz Hoogesin? 
drs G.J.van Rookhuyze, Mijnsheerenland 
 
 
VRAAG 03.03 – de Kock 
 
Jan Dircksz de Kock, jm. in Middelharnis, ondertr. aldaar 8 sep 1724 Grietje Arens Hogesin (zie vorige 
vraag). Hieruit te Middelharnis gedoopt: 
1726 31 mrt Berent  gt. Cornelis Fijne, Pietertje Arents Hogesin 
1729 27 feb Arent  gt. Antoni Claasse Rijken, Matie Arentse Hogesin 
1734 27 jun Barent  gt. Gerrit Jansz Hokke, Lena Arents Hogesin 
1743 17 feb Neeltje  gt. Pietertje Arends Hoogenzin 
gevraagd: (1) Wie weet meer van Jan Dircksz de Kock? Wordt zijn beroep ergens vermeld?  
(2) Waar kwam hij vandaan? (3) Herkomst en voorgeslacht van Jannetje Gerrits Troost. (4) Kan iemand 
de getuige Tomas Herweijer traceren? 
drs G.J.van Rookhuyze, Mijnsheerenland 
 
VRAAG 03.04 – Tanis 

 
Willem Tobiaszn. ged. 03-07-1644 in Ouddorp 
gevraagd: Is er van hem, of van zijn eventuele nakomelingen nog iets terug te vinden?  
  
Cornelis Tobiaszn. ged. 13-04-1648 in Dirksland, get: Pieter Jacobszn, Geertje Hendricksdr.  
gehuwd met Jannetje Willemsdr. (huwelijksplaats en datum onbekend) 
Uit dit huwelijk: 
Tobias Corneliszn.  ged. Ouddorp 13-04-1670, get:: Geertruid Abramsdr. 
Johannis Corneliszn ged. Ouddorp 19-09-1672, get:: Michiel van Dauwen, Fijtje Bedgers 
Willem Corneliszn. ged. Ouddorp 07-11-1683, get:: Tobias Tobiaszn. 
gevraagd: Is er van dit gezin, of van hun nakomelingen iets naders bekend? 
P. Tanis, Zierikzee.  
VRAAG 03.05 – Crijn Jans – Man – Sieren  
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1. Crijn (Krijn) Jans, geb. circa 1572, wonend in de heerlijkheid Oude Tonge, weduwnaar van Truijtgie 
Gabriels (1620), ovl. na 1623, zn. van Jan Crijns en Maetje Wijllems Crijn Jans wordt in Oude Tonge 
vermeld in index op transporten en hypotheken. (RAG 3, dd. 1605-1621).  
tr.(1) met Truijtge Gabriels, ovl. voor 20-03-1620, dr. van Gabrijel Willems en NN 
Uit deze relatie 3 kinderen: 
1.     Jan Crijns. 
2.     Cornelis Crijns. 
3.     Maertge Crijns, met Willem NN. 
tr.(2) te Oude-Tonge 20-03-1620 met Jannetje Leenders, geb. , jd. van Goudswaard, dr. van Leendert 
Heijndricks en Neeltgen Jansdr  
Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
1.  Claes Krijnen, ged. ned.herv. te Oude-Tonge 13-12-1620. 
2.  Jacob Krijnen, ged. ned.herv. te Oude-Tonge 11-09-1622. 
3.  Jacob Krijnen, ged. ned.herv. te Oude-Tonge woont in Oude Tonge 24-09-1623. 
gevraagd: meer informatie over Crijn Jans, Jannetje Leenders en kinderen. 
  
2. Pieter Pieters Man, geb. circa 1603 (26 jaar in 1629), ovl. na 10-05-1644, zn. van Pieter Pieters Man en 
Crijntghe Pieters tr.  Leentje Jans, dr. van Jan Wollebrants en NN Jans Pieter Pieters Man nu wonend 
Somerdijck [=Sommelsdijk] geeft hypotheek f. 450 .0.0 op 6 gemet in Korendijk aan Derrijck Jan  
Schijllemans. (RAG, dd. 19-5 -1634). Pieter Pieters Man is zoon en gekoren voogd en borg van Crijntge 
Pieters, laatst weduwe van Arijen Janssen Nieuwenboer, in verband met huis en schuur aan einde van 
het dorp. (RAG, dd. 1639). Pieter Pieters Man en Wollebrant Jansz. hebben 10-3-1642 gegrondkaveld de 
erfenis van hun broeder Gillis Janz, overleden een stuk van 6 gemet en een stuk van 4 gemet 1 lijn. Pieter 
Pieters Man wonend Sommelsdijk transporteert aan zijn zwager Wollebrant Janssen, wonend Korendijk 
de 6 gemet in de Korendijk. (RAG . dd. 10-5-1644). 
gevraagd: Verdere gegevens over Pieter Pieters Man en Leentje Jans en eventuele kinderen. 
  
3.Cornelis Crijns en Pijeter Wijllems Sijrre [Sieren] wonend Dirksland vervangende Claes Wijllems Sijrre, 
wonend Dirksland en zijn zwager Cornelis Crijnsz vervangende de erfgenamen transporteren aan 
Pouwelijs Melsschen te Somerdijck een schepenschuldbrief ten laste van Jacop Pijeters in Korendijk 
groot f 500 dd. 24-7-1620. (RAG 4, dd. 28-4-1625).  
gevraagd: nadere uitwerking van de familierelatie tussen Cornelis Crijnsz en Sijrre. 
P.W. van Hulst, Rotterdam,  p.w.van.hulst@hccnet.nl 
 
 
VRAAG 03.06 – Visser – Bliek – Davids 
  
Cornelia Marinus, geb. ca. 1640, komt van Ooltgenskerke (?). Met attest van Dordt 1644 naar Oud-
Beijerland, aldaar op 13.1.1664 getrouwd met Corn. Dirkse Visser. Kinderen in Oud Beijerland tussen 
1665 en 1673. Tweede huwelijk met Maerten Corn. Vermaet. Kind Cornelis 27.10.1683, weduwe op 
18.2.1693 te Mijnsheerenland, overleden Oud Beijerland, 28.11.1712. 
Gevraagd: wie waren de (voor)ouders? 
  
- Corn. Corn. Bliek, ged. 3.10.1664 uit Corn. Janse Bliek, getrouwd met Trijntie Ariense, ca. 1661. 
Corn. Janse schepen van Adolfsland, dat men noemt Ooltgensplaat. 
- Lijsbeth Davids, ca. 1683, waarschijnlijk van Goeree, getrouwd in 1705 met Gleijn Leenderts van de 
Linden. 
- Meijnsje Davids, ca. 1618, getrouwd met Ot Janse, 1642. 
gevraagd: wie weet meer van de drie bovenstaande personen 
H.J. Krist, Oud-Beijerland 
 
 

mailto:p.w.van.hulst@hccnet.nl
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VRAAG 03.07 – Verweije – Verwinden – Voorwinde 
 
Kunt u mij wellicht aan gegevens helpen over de volgende personen en hun naaste verwanten: 
Cornelis Verweije, vader van Leendert Cornsz. Verweije. Was Cornelis een zoon van Lenert Lenertsz 
Verweije, wiens grootvader Lenert Verweij den Oude in 1546 in Dirksland genoemd wordt? 
Leendert Verweye, geb. rond 1600, hij is in 1645 samen met Catalijntje Jans doopgetuige te Sommelsdijk 
bij het kind van Teunis Jansz Sterck en Roosje Hendricks. 
Mary Verwinde, moeder van Aren, gedoopt op 13-01-1672 te Sommelsdijk, toen ca. 5 jaar oud. Vader is 
Comelis Tonisz, get: Cornelia Cornelisse. 
Marinus Jansz Verweye (200e p 1676 Dirksland) huwd in 1681 te Den Bommel met Teuntje Jacobs, was 
hiervoor gehuwd met Annetje Cornelis en hierna in 1696 te Stad a/h Haringvliet met Jannetje Wilems 
Verhaegen. 
Pieter Cornsz Verweyde (Vermeyde?), jm van Woudrichem huwd in 1679 te Dirksland met Arentje 
Teunis. Bij doop van het kind Tannetje in 1680 te Dirksland is er een getuige Jan Verweyde (Vermeyde?) 
Comelis Gerritsz Verweye, jm van Melissant huwd in 1686 te Nieuwe Tonge met Arentje Klaas. 
Leendert Voorwinde, in 1704 is hij samen met Leentie Verweyde doopgetuige te Sommelsdijk bij het kind 
van Corns Sjaak Langstraat en Tannetje Verweyde 
Adriaan Anthonisz Verweye, jm van Goes huwd in 1709 te Den Bommel met Adriaantje Thijsse v/d 
Vlugt.  
Willemijntje Jans Verweyde, gehuwd met Joannes Stoffelsz Kote. Kind gedoopt in 1721 te Sommelsdijk  
Leendert Verwinden, te Sommelsdijk, vader van Arentje, Lena en Teuntje, welke laatste bij haar trouwen in 
1740 Voorwinde werd genoemd, evenals wijlen Lena bij het hertrouwen van haar man in 1748 
Leendert Verwinden, in 1767 genoemd als belending in Eendrachtspolder onder Zuidland /Goudswaard  
Ik probeer na te gaan of deze personen in familierelatie stonden tot mijn voorouders. 
J.A.Voorwinden, Rotterdam 
 
VRAAG 03.08 – Munck 
 
Via Jongejan, Alebeek, Hoogwerff zijn Frans Cornelis de Munck en Leentje Voorwinde mijn voorouders. 
Ter beschikking staande gegevens: 

1 Cornelis de Munck 
2 Frans Cornelis de Munck, geboren ca. 1635 te Dirksland, overleden vermoedelijk 1684 te 

Melissant, trouwt 1
e
 keer 04-11-1657 te Ooltgensplaat met Metje Imansdr. trouwt 2

e
  keer 27-

01-1662 te Stad aan het Haringvliet met Leuntje Voorwinde. Frans de Munck werd notaris en 
secretaris van Melissant. In de periode 1663-1678 was hij daar ouderling.  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Zara de Munck gedoopt 24-10-1660 te Dirksland 
2. Cornelis de Munck gedoopt 14-05-1662 te Dirksland 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Zoetje Frans de Munck gedoopt  05-04-1671 te Melissant 
2. Cornelia de Munck gedoopt 16-03-1673 te Melissant 

 
Vragen: 
 Waar kwam Cornelis de Muck vandaan en met wie was hij getrouwd 
 Waren er naast Frans Cornelis nog meer kinderen? 

De doopdatum van Cornelis uit het eerste huwelijk klopt waarschijnlijk niet, omdat deze na de 
huwelijksdatum van het tweede huwelijk ligt. Of klopt toch wel omdat de geboorte datum ver voor 
de doopdatum kan liggen? 
 
Informatie hierover, alsmede alle verdere aanvullende gegevens zijn van harte welkom. 

Mevr. B. Schootmeijer, Delft. 
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VAN HET BESTUUR 
Genealogische Dag maart 2004 
 
De Genealogische Dag in maart jl. is zo goed bevallen dat we als bestuur besloten hebben om er 
voorlopig mee door te gaan. We hebben er zelfs een vast moment voor  gekozen: de eerste zaterdag in 
maart. Dat betekent dus dat we volgend jaar, zaterdag 6 maart 2004 weer een genealogische dag hopen 
te houden. Zeer waarschijnlijk zal het wel op een andere lokatie zijn. We proberen iets te vinden op de 
kop van het eiland, zo mogelijk in Goedereede. 
 
De advertentiegroep is nog steeds druk bezig met knip- en plakwerk, maar het nadert zijn voltooiing. We 
zijn heel blij met alle werk dat al verricht is door hen en als bestuur bedanken we hen ook van harte 
ervoor. We hopen natuurlijk dat ze nog vele projecten zullen aanpakken; dit was een hele grote klus. 
 
Een andere groep is ondertussen bezig de nieuw aangekochte gegevens van dhr. Van der Valk anders te 
ordenen en ook dat is een heel werk. Zo langzamerhand raakt de hele wand gevuld met mappen en dat 
geeft een echt archiefgezicht Er wordt ook gewerkt aan een inventaris en een handleiding, zodat u weet 
wat er is en waar het staat als u ons centrum bezoekt. 
Nieuwe medewerkers zijn natuurlijk altijd van harte welkom. 
Ook de tuin ligt er dank zij de nijvere handen van enkelen weer prima bij. Ook van harte bedankt. 
De vakantieperiode nadert en dat betekent voor velen ook actiever archiefonderzoek of minder actief 
onderzoek. In ieder geval een goede vakantietijd gewenst. 
Cor Hameeteman  
 

VAN DE PENNINGMEESTER en REDACTIE 
 
Bij de vorige nieuwsbrief zijn de acceptgiro’s voor de donateurs bijdrage meegestuurd. Helaas moet ik 
melden dat slechts 29% aan deze oproep gehoor heeft gegeven. Om porto kosten uit te sparen kiezen we 
ervoor om niet direct een herinnering te sturen, maar met dit resultaat worden we daar eigenlijk toe 
verplicht. Wilt u nagaan of u de betaling reeds gedaan heeft en zoniet deze alsnog zo spoedig mogelijk 
doen. Als de acceptgiro is zoek geraakt, dan kunt u het bedrag ook storten op rekening 3613.32.181 ten 
name van onze Stichting te Goedereede, met vermelding "donatie 2003". Het minimumbedrag is € 9,50. 
 
In de vorige nieuwsbrief is per abuis een “e” weggevallen in de naam van mevr. B.M.A. Schootemeijer. 
“Weggevallen” is waarschijnlijk nog een term die gebruikt werd bij het ouderwetse zetwerk met losse 
letters. De hedendaagse techniek maakt dat excuus dus eigenlijk overbodig en zal een typefout aan het 
conto van de redacteur toevoegen, waarvan acte. 
Jan Grinwis 
 
 
 
 

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

Bekende mensen van Goeree en Overflakkee (1) 
 
In deze nieuwsbrief wordt een begin gemaakt met een serie over de stamboom van bekende personen van  
Goeree en Overflakkee. Het is de bedoeling om een aantal keer per jaar zo’n bekendheid in de nieuwsbrief 
te presenteren. In deze aflevering wordt de stamboom van Dhr. L. Visser uiteengezet. Het verhaal leest u 
hieronder. 

 

Lourens Visser 
 

De heer Lourens Visser, geboren op 6 oktober 1921, is een op Goeree-Overflakkee en 
daarbuiten zeer bekende persoonlijkheid. Hij stamt uit een geslacht, waarvan we 
voorouders weten tot ongeveer het midden van de zeventiende eeuw. Een van de leden 
van het geslacht Visser, een Leendert Visser, geboren in 1873, schrijft in een oude 
familiebijbel een kleine kroniek: “Mijn vaders vader, dus mijn grootvader, heette Cornelis 
Visser en was geboren in Goedereede in 1799 en was landbouwer, evenals mijn vader en 
broeders. Hij was drager van het metalen kruis uit de 10-daagsche veldtocht uit 1830-
1831”. De bedoelde Cornelis behoort tot de rechtstreekse voorouders van Lourens 
Visser. 
Ook Lourens Visser was landbouwer, maar heeft daarnaast ook zeer vele bestuurlijke functies 
vervuld. Hij was raadslid en wethouder van de gemeente Stellendam van 8 oktober 1953 tot 31 
december 1965 en vervolgens raadalid van de per 1 januari 1966 gevormde gemeente 
Goedereede tot aan zijn overlijden op 8 november 2000. Vanaf 1 september 1970 vervulde hij 
tevens de functie van wethouder. Gedurende een periode van in totaal meer dan 42 jaar is hij 
wethouder geweest en hij is dan ook bekend als “landbouwer en wethouder”, zoals ook vermeld 
is op zijn graf op de begraafplaats te Stellendam.  
Hij was commandant van de vrijwillige brandweer tijdens de watersnoodramp, die zich op 1 
februari 1953 in het zuid westen van ons land voordeed. Met grote inzet en enorme 
plichtsbetrachting heeft hij zich toen ingespannen voor de bevolking van Stellendam. Hij 
ondernam met zijn tractor gevaarvolle tochten naar ondergelopen boerderijen. Tijdens laag 
water waagde hij het over de ondergelopen wegen te rijden. Hij moest zich oriënteren op bomen 
en andere kentekenen langs de weg. De weg zelf kon hij niet zien en het gevaar was niet 
denkbeeldig dat hij in een gat of een sloot zou terecht komen. Dat gevaar telde voor hem niet, 
want de mensen moesten naar veiliger plaatsen gebracht worden. Ook heeft hij zich zeer 
ingespannen voor de opbouw van Stellendam.  
Naast het bovenstaande vervulde hij vele functies, om er enkele te noemen: bij de oprichting in 
1947 en vanaf 1953 in bestuur en raad van Toezicht van de Rabobank te Stellendam, in de 
polder en het waterschap, in de Goereese Gemeenschap, hij heeft zich intensief beijverd om het 
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zwembad te Stellendam te realiseren, om het trammuseum in Ouddorp aan De Punt te krijgen. 
De lijst is niet volledig, maar toont wel aan dat Lourens Visser iemand was, die zich gedurende 
zijn hele leven heeft ingezet voor anderen. Hij heeft dat volgehouden tot aan zijn overlijden toe. 
Op 8 november 2000 kwam een eind aan het leven van Lourens Visser, Landbouwer en 
Wethouder te Stellendam.  
 
Hieronder treft u de stamreeks (de voorouders in rechte mannelijke lijn) aan van Lourens Visser. 
Al deze voorouders waren werkzaam in de landbouw. De stamreeks maakt deel uit van een 
genealogie Visser, die destijds door mr. Schelhaas is samengesteld en later aangevuld en 
uitgebreid door één van auteurs. In het voorgeslacht blijkt de combinatie landbouwer – 
bestuurder al eerder voor te komen in de persoon van Leendert Pietersz. Visser (1695 – 1751), 
die schepen was in Melissant. 
 
I Leendert Leendertsz. (de) Viss(ch)er, begr. te Poortugaal op 30 oktober 1678, tr. (1) ca 

1623 -kerk- met Ariaentgen Ariens, ovl. te Poortugaal tussen 1641 en 1644. 
Uit dit huwelijk: 
1  Neeltchie, ged. te Poortugaal in mei 1624. 
2  Leentge, ged. te Poortugaal in 1625. 
3  Neeltge, ged. te Poortugaal op 10 januari 1627. 
4  N.N., ged. te Poortugaal op 17 januari 1629. 
5  Pleuntie, ged. te Poortugaal op 10 november 1630. 
6  Leendert, ged. te Poortugaal op 19 november 1632, ovl. voor 1682 (waarschijnlijk). 
7  Lijsbeth, ged. te Poortugaal op 2 oktober 1634. 
8  Arije, ged. te Poortugaal op 3 mei 1637 (wrsch). 
9  Arie, ged. te Poortugaal op 30 januari 1639. 
10 Jan, ged. te Poortugaal op 3 februari 1641. 

 
tr. (2) te Charlois op 15 mei 1644 -kerk- met Neeltje Pieters, afk. van Charlois, ovl. te 
Poortugaal tussen 7 mei 1649 en 9 oktober 1650. 
Uit dit huwelijk: 
11 Ariaentgen, ged. te Poortugaal op 17 april 1645. 
12 Pieter, afk. van Poortugaal, ged. ald. op 7 mei 1649 (verm.: doopboek zeer beschadigd; 

bij zijn huwelijk in 1689 was hij meerderjarig, derhalve in elk geval voor 1664 geboren), 
volgt onder II. 

 
tr. (3) te Poortugaal op 9 oktober 1650 -kerk- (3) met Commertje Heijndricx, ged. te 
Poortugaal op 9 juli 1615, begr. ald. op 18 juli 1681 (verm.), d.v. Henrick Cornelis Perfaes 
en Arjaentje Jans. 
Uit dit huwelijk: 
13 Aryaentje, ged. te Poortugaal op 5 november 1651. 
14 Jacob, ged. te Poortugaal op 14 december 1659, begr. te Maassluis op 19 april 1691, otr. 

op 9 juni 1686 en tr. te Maassluis -kerk- met Ariaantje Pieterse Waerdenburg, afk. van 
Schipluiden.. 

15 Heijndrick, geb. te Poortugaal, ovl. te Maassluis op 16 mei 1713 (aang. 18 mei 1713, cl. 
f3,-), begr. ald. op 21 mei 1713 cl. f6,50, otr. te Maassluis - Schipluiden (?) op 7 april 1680 
(attestatie Schipluiden 21 april 1680) (1) met Leentje Barentse Diephout, ovl. te 
Maassluis, begr. ald. op 28 maart 1694, d.v. Barend Diephout en Engeltje Corstianen. 

 
 
 

GA Rotterdam, Archief Herv. Gemeente Poortugaal inv. nr. 171 (Jaarrekeningen) 
1. "een out mensch" begraven door Leendert Leendersz. Visscher, 22 september 1652, betaald f2,- 
2. "Leendert Leendertsz. Visscher een kindt in de kerck begraven den 5en April 1653", betaald f1,- 
3. "Leendert de Visschers kint begraven in de kerck" tussen 2 juli en 14 september 1659, betaald 
f1,-. 
 
Oud-Beijerland ONA 538, 14 oktober 1663 (testament). Leendert Leendertszn. Visser en 
Commertgen Heyndricx laten testament opmaken. 
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Poortugaal ORA 2/260, 28 oktober 1675. Schuldbekentenis door Leendert Leenderts Visser ten 
behoeve van Aelwijn Claes uit Maassluis die als borg was opgetreden voor zijn zoon Leendert 
Leendertsz. Visser ter zake van een schuld van f 150,- aan Jan Aelwijnsz. Bruijnswijck uit 
Maassluis. Blijkens aantekening in de marge is deze schuld op 2 oktober 1681 door de erfgenamen 
van Leendert Leendertsz. Visser betaald; de akte is op 26 juni 1682 geroyeerd. 
Poortugaal ORA 3/44, 19 mei 1682 (transportacte). Tien maanden na het overlijden van 
Commertje Heijndricx verkopen de zonen van Leendert Leendertsz. Visser namelijk Heijndrick, die 
tevens zijn broer Jan vertegenwoordigt, en Pieter hun aandeel in het nagelaten huis, schuur en erf 
aan de Welhoeksedijk (tezamen drie vierde parten) aan hun broer Jacob. Jacob blijft in het huis 
wonen. 

 

II Pieter Leendertsz. (de) Viss(ch)er, afk. van Poortugaal, ged. ald. op 7 mei 1649 (verm.: 
doopboek zeer beschadigd; bij zijn huwelijk in 1689 was hij meerderjarig, derhalve in elk 
geval voor 1664 geboren), ovl. aang. te Dirksland op 7 december 1724 (cl. pro Deo), begr. 
op 9 december 1724 (in de diaconierekening staat op die datum aangetekend dat een 
bedrag van f 1,10 is ontvangen voor het gebruik van het slechte kleed voor zijn 
begrafenis), otr. op 22 april 1689 en tr. te Dirksland op 16 mei 1689 -kerk- met Grietje 
Jacobs Coert, ged. te Dirksland op 26 december 1658, ovl. ald., begr. op 23 mei 1722 (in 
de diaconierekening staat op 23 mei 1722 aangetekend dat f 1,10 is ontvangen voor het 
gebruik van het slechte kleed voor haar begrafenis)., d.v. Jacob Claesz. Coert en Arentje 
Jans van Goederheijde, (zij tr. eerder voor 1689 -kerk- met Arent Leunis Gestel.) 
Uit dit huwelijk: 
1  Leendert, ged. te Dirksland op 3 juli 1695, volgt onder III. 
2  Jacob, ged. te Dirksland op 8 juni 1698, ovl. aang. ald. op 7 augustus 1726 (cl. pro Deo). 
3  Jan, ged. te Dirksland op 8 maart 1704. 
4  Aren, ged. te Dirksland op 8 maart 1704. 

 

 
Dordrecht ONA 584, 18 juli 1692. In de beschrijving van de inboedel van Abram de Rat, in leven 
koopman in Dordrecht, is onder de "Uytstaende Boeckschulden"de volgende post 
opgenomen:"Wert mentie gemaeckt van een assignatie van 176:17:- die Cent Jacobs. Lak hier 
voor fol. ... volgens schult brieven debet staende aen den overleden op .... Visser, bouwman onder 
Dirxlant, gegeven soude hebben, en berustende onder den secretaris van Dirxlant, te betalen op 1 
januari 1692 de helft, en primo mey het resterende, waer na vernomen moet werden, en mitsdien 
provisioneel voor Memo" 
Melissant ONA 5789, 28 juni 1696. In verband met een pachtschuld wordt een regeling met de 
verpachter, Pieter Voordijck, getroffen. 
Rotterdam ONA 1409/296-274, 10 april 1700. Compareerden Pieter Voordijk en Maria Basers, 
echtelieden wonende in Dirksland. Zij verklaarden schuldig te zijn aan Mons. Adriaen Verstolck, 
koopman alhier, de som van fl. 9000 die zij niet in staat zijn te betalen in geld "vermits de 
conjuctuere van tijde". Ter vermindering van de schuld dragen zij een partij meekrap van 18.000 œ 
over en cederen een aantal pachtschulden waaronder een schuld van fl. 440 die Pieter de Visser 
aan verschenen landpacht schuldig was. 
Melissant ONA 5789, 24 april 1700. Pachtovereenkomst betreffende ca. 30 gemeten land in de 
polders Melissant en Alteklein van Sr. Pieter Voordijck, koopman te Dirksland voor f 254,- per jaar; 
hij woont dan in de polder van Dirksland en tekent zelf als Pieter Visser. 
Dirksland ORA 4/79-80, 3 maart 1705. Transportakte in verband met koop door Pieter Visser van 
een huis aan het Achterdorp in Dirksland en schuldbekentenis. 
Melissant ONA 5791, 20 oktober 1716. Pieter Visser is getuige bij een schuldbekentenis van 
Anthonie Leenderts Tuinder, wonende te Dirksland aan Sr. Dirk Meijer, pachter van de impost op 
de wijnen, bieren en andere sterke dranken. 
Melissant ONA 5791, 22 oktober 1718 (testament) zij benoemen voor het geval ze zouden 
komen te overlijden voogden over hun na te laten minderjarige kinderen. De voogden zijn Cornelis 
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Jacobs Kooman en hun oudste zoon Leendert Pieters Visser, mits deze meerderjarig is of 
inmiddels getrouwd. 

Vanaf 1691 tot 1708 werd hij zeer regelmatig door de kerkeraad onder censuur gesteld wegens 
dronkenschap. Hij betoont zijn leedwezen over zijn begane zonden en wordt dan weer van de 
censuur ontheven, maar vervalt even later weer in zijn oude kwaal. Soms gaat het een jaar goed, 
eenmaal zelfs vijf jaren (1699-1704) en sedert 1709 wordt hij niet meer genoemd. 
Het echtpaar komt in 1692 voor als lidmaten van de kerk van Dirksland, ze wonen dan buiten 
Dirksland aan de Noordzijde; in ca. 1720 worden ze ook nog eens als lidmaten genoemd. 

 

III Leendert Pietersz. (de) Visser, ged. te Dirksland op 3 juli 1695, ovl. te Melissant, aang. 8 
mei 1751 (cl. f3,-), tr. (1) te Dirksland op 13 juni 1723 met Celia Arens van Ackeren, ged. 
te Dirksland op 7 februari 1674, ovl. voor 1730, d.v. Aren Joossen van Ackeren en 
Gijsbertje Cornelis. (Zij tr. eerder te Dirksland op 9 november 1698 -kerk- met Dirk Willems 
Meerman, afk. van Oude Tonge. Zij tr. eerder te Dirksland op 10 januari 1712 -kerk- met 
Abraham Jans Lodder, ovl. te Melissant. (Hij was wed. v. Cornelia Leenderts Cooman.));  
otr. (2) te Dirksland op 7 april 1730 en tr. ald. op 30 april 1730 met Pieternella Stevens 
Hoekman, ged. te Sommelsdijk op 21 november 1706, ovl. aang. te Melissant op 12 
maart 1776 (cl. f6,-), d.v. Steven Jans Hoekman en Maaike Cornelis Pays. (Zij tr. later te 
Dirksland op 26 december 1752 -kerk- met Daniël van der Ham.) 
Uit dit huwelijk: 
1  Pieter, ged. te Dirksland op 23 december 1730, ovl. aang. te Melissant op 1 mei 

1755 (cl. f3,-). 
2  Steven, ged. te Dirksland op 19 oktober 1732, ovl. aang. te Herkingen op 11 

maart 1803 (cl. f6), otr. te Melissant - Dirksland op 31 januari 1754 (aangifte door resp. 
bruidegom en bruid, beide cl. f3,-) en tr. te Dirksland (wrsch. voor schepenen) (1) met 
Pieternella Leunis van Es, ged. te Dirksland op 25 november 1733, ovl. aang. ald. op 27 
april 1759 (cl. f3,-), d.v. Leunis Jacobs van Es en Pieternella Fran‡oisdr. Vallaree; tr. te 
Herkingen op 9 januari 1766 (voor schepenen) (2) met Neeltje van Rije, ged. te 
Korendijk op 26 september 1734, ovl. aang. te Herkingen op 17 februari 1778 (cl. f6,-), 
k.v. Hendrik Claasz. van Rije en Aagje Gerrits Kool; tr. te Herkingen op 10 mei 1780 (voor 
schepenen) (3) met Cornelia van Broekhoven, ged. te Herkingen op 22 augustus 1756, 
ovl. aang. ald. op 23 juli 1801 (cl. f6,-), d.v. Jan Cornelisz. van Broekhoven en Maria van 
Boekhoven. 

3  Jacob, ged. te Dirksland op 21 juli 1736, ged. te Dirksland op 21 juli 1736, ovl. 
aang. ald. op 24 maart 1801 (cl. pro Deo), tr. te Dirksland op 14 juni 1771 -kerk- met 
Martijntje Leunis van (den) Bogert, ged. te Herkingen op 23 december 1747, ovl. te 
Dirksland op 11 augustus 1824, d.v. Leunis Cornelisz. van de Bogaerdt en Lijntje 
Abrahams Driendijk. 

4  Cornelis, geb. te Melissant, ged. te Dirksland op 24 januari 1739, volgt onder IV. 
5  Abraham, ged. te Dirksland op 20 maart 1745, ovl. aang. op 15 april 1782 door 

zijn broer Steven (cl. f3,-). 
   Herkingen ORA 41, 20 februari 1782) fol. 414; vlak voor zijn overlijden maakt hij zijn 

testament; hij ligt dan ziek in bed ten huize van zijn broer Steven Visser; tot erfgenamen 
worden benoemd in drie staken, de kinderen van zijn broers Steven, Jacob en Cornelis 
Visser, alle drie bouwlieden (Steven te Herkingen, Jacob te Dirksland en Cornelis te 
Herkingen); hij legateert aan Leendert Visser zijn neef, zoon van Steven Visser, een 
zilveren lepel, een zilveren vrouwezijtuigje bestaande uit een koker met twee mesjes 
hangend aan een zilveren ketting en nog een andere lange zilveren ketting; aan zijn broer 
Cornelis Visser wordt gelegateerd enige kleren; aan zijn broer Jacob Visser zijn overige 
kleren en zijn goud en zilver aan zijn lijf; bovendien mag Jacob blijven beschikken over f 
900,- tegen 2«% rente, mits hij de verplichtingen tegenover de kinderen maar nakomt. 

6  Maria, ged. te Dirksland op 8 april 1747, ovl. aang. te Melissant op 27 december 
1748 (cl. f3,-). 

 
 

Melissant ONA 5792, 21 mei 1723. Het echtpaar Lodder-van Ackeren bezat de genoemde 
boerderij te Melissant en omdat Visser bij zijn trouwen weinig bezat - hij woont ten tijde van zijn 
huwelijk als bouwknegt in bij zijn aanstaande echtgenote - werden op de dag van ondertrouw 21 
mei 1723 huwelijkse voorwaarden opgemaakt. Visser benoemt daarin zijn vrouw tot enige 
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erfgename (kans op kinderen was er niet meer), terwijl de bruid daarentegen haar eigen dochter 
Cornelia Abrahams Lodder tot universele erfgename benoemt. Pas indien de dochter Cornelia 
eerder zou komen te overlijden dan haar moeder zal Leendert Visser alles erven. Dit laatste is 
inderdaad gebeurd want op 7 mei 1725 geeft Visser het lijk aan van Cornelia Abrahams Lodder om 
te begraven in de classe van f 6,-. 
Melissant ONA 5792/112, 6 mei 1727. Leendert de Visser en Selia Arens van Ackeren benoemen 
elkaar tot enige erfgenamen.  
ARA Res. Staten van Holland 13 juli 1729, p. 498. In zijn hoedanigheid van schepen van 
Melissant legt Leendert Visser met de schout op 19 februari 1729 een verklaring af over de landen, 
huizen en tienden in de Nieuw-Kraaijerpolder. 
Melissant ORA 21, 20 augustus 1730. Lt Pr Visser genoemd als pachter van 20 gem. land 
Melissant ONA 5793/185, 30 november 1730. Leendert de Visser en Pieternella Stevens 
Hoekman benoemen elkaar tot enige erfgenamen en stellen een voogd over de na te laten 
kinderen. 
ARA Archief Financie van Holland 512/2, kohier van verponding redres-generaal 1732, 
leggers Brielle en kwartier, legger Melissant (nr. 23), 24 februari 1731, onder nr. 22: "Leendert 
de Visser, een bouhuys, schuur en buur met omtrent 33 gemeten eygeland door hem selfs bewoont 
en bebout werdende", huurwaarde f 50,-, aangeslagen in de verponding voor f 4,3.  
Melissant ONA 5793, 7 juli 1734 en 5 juli 1741. Leendert de Visser pacht 20 gem. land van Mr. J. 
Diert 
ARA Rekenkamer Holland 794 rood, dossier Melissant. Leendert Visser koopt van de domeinen 
van Holland op 20 augustus 1742 15 gemeten land in de Diederikspolder.  
 

IV Cornelis Leendertsz. Visser, geb. te Melissant, ged. te Dirksland op 24 januari 1739, tr. 
te Herkingen op 18 februari 1770 -kerk- met Pietertje Tamboer, ged. te Herkingen op 6 
augustus 1747, d.v. Pieter Marinusz. Tamboer en Jannetje Hendriks Hollander. 
Uit dit huwelijk: 
1  Leendert, ged. te Herkingen op 18 maart 1770, volgt onder V. 
2  Pieter, ged. te Herkingen op 1 maart 1772. 
3  Maria, ged. te Herkingen op 14 november 1773. 
4  Jan, ged. te Herkingen op 10 augustus 1777. 
5  Abraham, ged. te Herkingen op 25 februari 1781, ovl. aang. ald. op 13 oktober 

1781 cl. pro Deo. 
6  Pieternella, ged. te Dirksland op 13 oktober 1782, otr. te Dirksland op 23 februari 

1804 (bruid "in onvermogen") en tr. ald. op 15 maart 1804 met Hendrik Grootenboer, 
geb. te Sommelsdijk. 

 

V Leendert Cornelisz. Visser, ged. te Herkingen op 18 maart 1770, ovl. te Goedereede op 
18 juni 1825, tr. (1) te Stellendam op 10 december 1796 -kerk- met Neeltje Pieters 
Visbeen, ged. te Dirksland op 26 juni 1768, ovl. te Stellendam op 7 november 1807, d.v. 
Pieter Visbeen en Leentje Wouters van der Vliet. 
Uit dit huwelijk: 
1  Pieternella, geb. te Stellendam op 6 februari 1797, ged. ald. op 26 februari 1797. 
2  Cornelis, geb. te Stellendam op 25 januari 1799, ged. ald. op 26 februari 1799, 

volgt onder VI. 
3  Pieter, geb. te Stellendam op 11 september 1804, ged. ald. op 30 september 

1804, ovl. te Goedereede op 18 september 1845, tr. met Meinderina Prol. 
 

tr. (2) te Stellendam op 30 juni 1810 met Fransijntje Otto, geb. te Alteren, ovl. te Ouddorp 
op 31 december 1848. 
Uit dit huwelijk: 
4  Maria, geb. op 9 september 1812. 

 
 Stellendam WK 2, 12 juli 1810. Akte van uitkoop van Leendert Visser, weduwnaar van Neeltje 

Visbeen, overleden te Stellendam 7 Slachtmaand 1807. Het echtpaar had toen drie kinderen: 

Pieternella (13 jr), Cornelis (11 jr), Pieter (6 jr). 
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VI Cornelis Leendertsz. Visser, geb. te Stellendam op 25 januari 1799, ged. ald. op 26 
februari 1799, ovl. ald. op 28 februari 1887, tr. te Stellendam op 27 juni 1831 met Maatje 
Koese, geb. te Stellendam op 26 april 1808, ovl. ald. op 12 september 1891, d.v. 
Johannis Koese en Lena van der Velde. 
Uit dit huwelijk: 
1  Leendert, geb. te Stellendam op 25 januari 1831, ovl. ald. op 23 juli 1864. 
2  Johannes, geb. te Stellendam op 1 november 1836. 
3  Pieter, geb. te Stellendam op 18 maart 1840, ovl. ald. op 6 april 1876. 
4  Lodewijk, geb. te Stellendam op 25 maart 1844, volgt onder VII. 
5  Cornelis, geb. te Stellendam op 19 februari 1847, ovl. ald. op 16 november 1906, 

tr. te Stellendam op 31 oktober 1872 met Jannetje Human, geb. te Stellendam op 10 
april 1850, d.v. Arij Human en Maria Koppenaal. 

 

VII Lodewijk Visser, geb. te Stellendam op 25 maart 1844, ovl. te Rotterdam op 22 
december 1903, tr. te Stellendam op 19 mei 1871 met Maria Roon, geb. te Stellendam op 
28 april 1846, d.v. Jan Roon en Jacomina van de Ree. 
Uit dit huwelijk: 
1  Maatje, geb. te Stellendam op 8 april 1872, ovl. ald. op 29 februari 1956, tr. te 

Stellendam op 1 november 1932 met Arie Kievit, geb. te Stellendam op 28 juli 1871, ovl. 
ald. op 22 augustus 1946, z.v. Krijn Kievit en Rozetta Roon. 

2  Cornelis, geb. te Stellendam op 9 juli 1874, volgt onder VIII. 
3  Janna Jacomina, geb. te Stellendam op 1 februari 1877. 
4  Jannetje, geb. te Stellendam op 9 juni 1879, ovl. te Papendrecht op 14 juli 1977, 

tr. te Stellendam op 28 augustus 1908 met Petrus Johannes Oosterbeek, geb. te 
Schildwolde op 25 december 1878, ovl. te Papendrecht op 7 december 1930. 

5  Leentje, geb. te Stellendam op 16 januari 1881, ovl. ald. op 5 mei 1945, tr. te 
Stellendam op 12 april 1917 met Willem van Eck, geb. te Herkingen op 7 november 
1887, ovl. te Stellendam op 16 september 1949, z.v. Marinus van Eck en Lena Dijkman. 

6  Pieter Jan, geb. te Stellendam op 21 oktober 1885, ovl. ald. op 7 november 1885. 
7  Lodewijk, geb. te Stellendam op 5 juni 1890. 

 

VIII Cornelis Visser, geb. te Stellendam op 9 juli 1874, ovl. ald. op 17 december 1963, tr. te 
Stellendam op 21 maart 1918 met Catharina de Goede, geb. te Zwartsluis op 19 februari 
1887, ovl. te Middelharnis op 8 januari 1981, d.v. Lourens de Goede en Hendrikje Appelo. 
Uit dit huwelijk: 
1  Lodewijk, geb. te Stellendam op 7 januari 1919, ovl. te Leiden op 2 december 1950. 
2  Lourens, geb. te Stellendam op 6 oktober 1921, volgt onder IX. 

 

IX Lourens Visser, geb. te Stellendam op 6 oktober 1921, ovl. te Dirksland op 8 november 
2000, tr. te Stellendam op 21 maart 1963 met Elizabeth Abma, geboren op 08-05-1939 te 
Folsgare (gem.Wymbritseradeel), dochter van Jelle Abma en Doutje Bouma. 
Uit dit huwelijk: 
1  Cornelis Lodewijk, geb. te Stellendam op 14 november 1965, tr te Dinxperlo op 

3 mei 1997 met Wilhelmina Johanna Schuurman, geb. te Winterswijk op 10 januari 
1967. 

3  Carolina Elizabeth, geb. te Stellendam op 19 juni 1967, tr. met Leo Zuidmeer. 
2  Jelle Lourens, geb. te Stellendam op 24 januari 1973. 

 
 
J. van Wezel 
W.G. Visser 
 
 

TOELATING VAN NERINGDOENDEN 
 

Een welkome aanvulling op onze genealogieën en kwartierstaten kunnen gegevens over beroep en adres 
van de achterhaalde voorouders zijn. Soms komen we onverwacht in een archief stukken tegen die op dit 
punt interessante dingen bevatten. Een voorbeeld hiervan is nummer 538 uit het archief van de 
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voormalige gemeente Ooltgensplaat: een opsomming van inwoners van Adolfsland (Ooltgensplaat en 
Den Bommel) die vanwege hun beroep een eed moesten afleggen in handen van schout en schepenen.  
Rond 1750 waren er in de provincie Holland nieuwe verordeningen uitgevaardigd met betrekking tot de 
belasting op diverse goederen. Gevolg hiervan was dat degenen die gingen handelen of werken met die 
goederen een eed af moesten leggen; zij waren hiermee verantwoordelijk voor de afdracht van de 
belastingen aan de gaarders. Het waren molenaars, bakkers, kleinhandelaars in zout en zeep, koffie en 
thee, slachters, verkopers van spek en vlees, tappers (van bier, wijn of gedestilleerd) en bierstekers die 
met de nieuwe verordening te maken kregen. Bakkers waren daarbij ook nog eens verantwoordelijk voor 
het juiste gewicht en de vaste prijs van hun produkten. 
Schout en schepenen van Adolfsland legden aanvankelijk in de resolutieboeken vast wie er toegelaten 
werden, maar begonnen vanaf 1752 met een apart boek waarin we kunnen lezen wie er in Ooltgensplaat, 
Den Bommel, Zuidzijde, Achthuizen en de Langstraat tot de genoemde beroepsgroepen hoorden. 
Hieronder volgt een gedeelte uit dit document: 
 
1752 
Teunis van der Veer kramer van zout en zeep Zuidzijde 
Jan de Bonte spekverkoper Ooltgensplaat 
Jan Merkblaas spekverkoper Zuidzijde 
Nol Brenders broodslijter voor Govert Doome Dijk om de Groote Blok 
Cornelia Stoop, wed. A. Verstaaij broodslijtster voor Govert Doome 
Segerina Beaupuij,  
wed. C. van der Wagt    kramer van zout en zeep Ooltgensplaat 
Paulus Wouwerman kramer van zout en zeep Ooltgensplaat 
 
1753 
Jan Willems Tiele bakker Den Bommel 
Willem Huismans molenaarsknecht bij C. Outzegel Ooltgensplaat 
Aren Outzegel molenaarsknecht bij C. Outzegel Ooltgensplaat 
Geertrui Koert, wed. P. Smith tapster, zout en zeep, spekverkoop Langstraat 
Joost Vlugt molenaarsknecht bij C. Outzegel Ooltgensplaat 
Claas de Vos slachter, verkoop van spek en vlees Ooltgensplaat 
Willem de Vos idem Ooltgensplaat 
 
1754 
Neeltje Weije, wed. P. Wouwerman in zout en zeep, koffie en thee Ooltgensplaat 
Cornelis van IJwaarden koffie en thee Ooltgensplaat 
Segerina Beaupuij koffie en thee Ooltgensplaat 
Cornelis de Ridder koffie en thee Ooltgensplaat 
Willem van der Sluijs koffie en thee Ooltgensplaat 
Gosewinus Clapmuts koffie en thee Ooltgensplaat 
Gijsbert Romijn bakker Den Bommel 
Teunis van Son bierwerker Den Bommel 
Cornelis Outzegel tapper Ooltgensplaat 
Dirk Nouwens tapper Oudelandsedijk 
 
1755 
Elias van Stee koffie en thee, zout en zeep Ooltgensplaat 
Gijsbert Romijn verkoop van spek en vlees Den Bommel 
Jacobus Verhaage bakker Den Bommel 
Jacob Eversdijk bakker Ooltgensplaat 
Pieter Severom tapper Ooltgensplaat 
 
1756 
Jan van Ek tapper Den Bommel 
Elias van Stee verkoop van spek en vlees Ooltgensplaat 
 
1757  
Cornelis Spoor zout en zeep Den Bommel 
Adriaan de Waal zout en zeep, koffie en thee, spek  
 en vlees   Zuidzijde 
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Cornelis Wielaart tapper, koffie en thee Ooltgensplaat 
Simon de Prins zout en zeep Ooltgensplaat 
Maartje Tighelman,  
wed. Gos. Clapmuts  bakster Ooltgensplaat 
Segerina Beaupuij bierstekeresse Ooltgensplaat 
Geertje Elders Coopmans,  
wed. W. de Winter  bierstekeresse Ooltgensplaat 
Teunis Mosselman spek en vleesverkoop Den Bommel 
Gijsbert Romijn tapper Den Bommel 
 
1758  
Neeltje Pieterse Coesers tapster Ooltgensplaat 
Neeltje Mierop,  
wed. Abraham vant Gelooff   tapster Ooltgensplaat 
Teunis Ottervanger tapper Ooltgensplaat 
 
1759 
Leendert van Dijke spek- en vleesverkoop Den Bommel 
Jacob Wervers bakker Zuidzijde 
Cornelis Hornaar tapper, zout en zeep, koffie en thee, 
 spek Zuidzijde 
David Albrecht koffie en thee Ooltgensplaat 
Nol Brenders bakker Dijk om de Groote Blok 
Jan Bogert spekverkoop Ooltgensplaat 
Eldert en Leendert de Winter biersteker Ooltgensplaat 
Jan Kievit slachter, spek- en vleesverkoop Zuidzijde 
 
1760 
Cornelis van Tilborg tapper Ooltgensplaat 
Maria Hobbel zout en zeep, koffie en thee Ooltgensplaat 
Jacobus Hobbel biersteker Ooltgensplaat 
Jacob de Prins bakker Ooltgensplaat 
Ariaantje Mosselman, wed. D. Schuurman  tapster, bakster Den Bommel 
Leendert Jans Broekman bakker Ooltgensplaat 
Jan Bruggeman slachter Ooltgensplaat 
 
1761 
Adriaan de Jongh koffie en thee, spek en vlees Ooltgensplaat 
Grietje de Groot, wed. C. Wouwerman  tapster Ooltgensplaat 
Mattheus van der Veer spek- en vleesverkoop Zuidzijde 
Jan van de Leur tapper Ooltgensplaat 
Jacob Wervers zout en zeep Den Bommel 
Jacob van Drongelen tapper Tilsedijk 
Adriaan van de Bergh tapper Zuidzijde 
Maria Tighelman (i.p.v. haar man J.  
v.d. Leur)  tapster van bier, wijn, gedist.   Ooltgensplaat 
Elisabeth Landmeter  
(i.p.v. haar man C. Wielaart)  tapster Ooltgensplaat 
Jan Fortuijn spek- en vleesverkoop Ooltgensplaat 
Jan Gerrits van de Ree slachter, spek- en vleesverkoop Den Bommel 
Cornelis Huijsmans bakker Ooltgensplaat 
Lena Hendr. Hartog,  
wed. Jan Merkblaas  tapster Tilsedijk 
 
1762 
Johannes Coopman tapper, zout en zeep, koffie en thee Langstraat 
Teuntje van de Leede,  
wed. Dirk Jans Decker   molenaresse Den Bommel 
Jacob Hobbel koffie en thee Ooltgensplaat 
Leendert Hub. van Dijke tapper, bakker Den Bommel 
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Leendert Broekman koffie en thee Ooltgensplaat 
Maarten van der Haart slachter, spek- en vleesverkoop Den Bommel 
Dirk Teunis van Santen slachter, spek- en vleesverkoop onder Den Bommel 
Johanna van Wijk,  
wed. Gerardus Winkels   tapster, zout en zeep, bakster, koffie  
 en thee  Achthuizen 
 
1763 
Aart Verstaaije tapper, koffie en thee Achthuizen 
Adriaan Wagemaker tapper, zout en zeep, koffie en thee, 
 bakker   Achthuizen 
Antony Cortewegh slachter, spek- en vleesverkoop Ooltgensplaat 
Cornelis Spape spek- en vleesverkoop Langstraat 
 
En zo gaat de opsomming door tot het jaar 1810.  
 
 
E. Lassing-van Gameren 
 

VRAGENRUBRIEK 
 
Geen 
 
 

ANTWOORDEN 
 
Geen 
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NIEUWSBRIEF  
 

September 2003                                                                                                                   8e jaargang, nr. 
3 

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: elassing@tiscali.nl 
website van de stichting: http: //www.genealogie-flakkee.nl  

 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Proef geslaagd. 
Zoals u weet is het Genealogisch Centrum in de afgelopen vakantieperiode ook open geweest en we 
kunnen in ieder geval zeggen dat de proef geslaagd is. Het aantal bezoekers is groter geweest dan 
we verwacht hadden. Dat houdt dus in dat we bij het maken van een nieuw rooster dit willen herhalen. 
 
Genealogische dag 
Ter informatie nog eens de datum voor de Genealogische dag 2004: 6 maart 2004 in de Rabobank te 
Stellendam. Het belooft een dag te worden met diverse activiteiten, omdat daarvoor voldoende ruimte 
aanwezig is. We denken momenteel aan instructie voor beginnende onderzoekers en andere 
informatie voor gevorderden. Dat zal in aparte zaaltjes gebeuren. Wie informatie met anderen wil 
uitwisselen zal daarvoor voldoende ruimte hebben apart van de andere activiteiten. Al met al willen we 
er een sprankelende genealogische dag van maken. Noteer de datum in ieder geval alvast in uw 
agenda. 
 
Nieuwsbrief 
Heeft u vragen, loopt u ergens vast, dan kan de nieuwsbrief misschien een oplossing brengen. Stel 
uw vragen daar. Heeft u een leuk verhaal uit één of ander archief dan is dat natuurlijk ook welkom. We 
vinden het ook interessant om de genealogie of de kwartierstaat van een van Goeree-Overflakkee 
afkomstige bekende Nederlander te publiceren. Heeft u wat daarvoor, mail dan de secretaris. 
 
Bestuursmutatie 
Bestuurslid Sjaak Bax heeft om privé redenen bedankt voor het bestuur. Met veel plezier heeft hij al 
die tijd zijn werk gedaan, zo schreef hij ons. Wij vinden het natuurlijk heel jammer als je fijne 
bestuursleden moet missen. Bedankt Sjaak voor je inzet van de afgelopen jaren en het ga je goed. 
 
Werkgroep. 
De werkgroep is ondertussen bijna aan het eind gekomen van een gigantische klus: het knippen 
plakken, ordenen van de advertenties. Een fors stuk archief is toegevoegd. Van grote waarde voor de 
huidige onderzoekers, omdat het heel veel recente informatie biedt. Komt u het resultaat van hun werk 
van de afgelopen twee jaar maar eens bekijken en u zult versteld staan. Wij zijn hen in ieder geval 
heel erg dankbaar voor al het werk dat ze al hebben gedaan en voor de gigantische hoeveelheid tijd 
die ze erin wilden steken.  
Waar ze zich hierna mee gaan bezig houden, hoort u in de volgende brief. Als u wilt meehelpen, bel 
dan de secretaris even, want hulp is altijd welkom. 
 
Cor Hameeteman  
 

VAN DE PENNINGMEESTER en REDACTIE 
 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 

mailto:elassing@tiscali.nl
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De vakantie zit er weer op en de meeste donateurs onder ons hebben de dagelijkse taken weer 
opgepakt, “vakantie al gehad?” vraag ik dan wel eens en gekscherend hoor je wel zeggen dat ze die 
al vergeten zijn, opgeslokt door de hectiek van de dag. Wij hopen dat dit voor u niet geldt want het 
duurt nog zolang.  
 
In de vergadering van 15 september is het probleem van de late betalingen besproken, inmiddels 
heeft nog maar 42% betaald en dat is te laag. Vorige nieuwsbrief was er een dergelijke oproep, 
slechts enkelen gaven er gehoor aan. We hebben daarom besloten om in december naar degenen die 
dan nog niet betaald hebben, een aparte factuur te sturen. We zijn dan echter wel genoodzaakt €2,50 
administratie-kosten in rekening te brengen. Wilt u nagaan of u de betaling reeds gedaan heeft en 
zoniet deze alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Als de acceptgiro is zoek geraakt, dan kunt u het 
bedrag ook storten op rekening 3613.32.181 ten name van onze Stichting te Goedereede, met 
vermelding "donatie 2003". Het minimumbedrag is € 9,50 
 
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 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. 
 
 

Oude Molstraat. 
 
Als je een document tegenkomt uit “De Oude Molstraat” (kerk) in Den Haag met daarin opgenomen 
doop- en trouwgegevens van Goeree en Overflakkee, dan heb je ineens veel vragen. Het document 
wat doop- en trouwgegevens bevat, is samengesteld door Pater Henk Janssen SVD.  Pater Henk 
Janssen SVD heeft deze doop en trouw gegevens uit oorspronkelijke documenten overgeschreven 
die opgesteld zijn door de paters Jesuïeten (1605-1679). Het document bevat alleen die gegevens die 
niet bij de plaats Den Haag behoren. 

Jezuïeten zijn de leden van de Societas Jesu (afk.: SJ), rooms-katholieke orde, gesticht door Ignatius 
van Loyola in 1534 en in 1540 door paus Paulus III als orde van reguliere geestelijken goedgekeurd. 
De leden leggen geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af en verbinden zich overal heen 
te gaan waar de paus hen zendt. Vanaf haar stichting ontplooide de orde grote missieactiviteit over de 
hele wereld. De leden hadden door hun wetenschappelijk werk, hun universiteiten en colleges grote 
invloed op het onderwijs. De orde werd ooit door een paus (Clemens XIV in 1773) opgeheven en in de 
loop van haar geschiedenis meermalen in verscheidene landen verboden. 

In de Oude Molstraat vindt men de schuilkerk van de Katholieken die tot aan de opstand tegen Spanje 
gebruik gemaakt hadden van de Grote of St. Jacobs Kerk. 

Na de oorlog tegen Spanje was de Katholieke kerk (en het Katholieke geloof) officieel verboden in de 
Republiek. Voor en tijdens de opstand hadden de Protestanten het moeilijk gehad, nu moesten de 
Katholieken "ondergronds". Dat was niet alleen in Den Haag zo, maar in vrijwel alle steden en dorpen 
van de Republiek. In Den Haag hadden de Katholieken nog geluk dat ze gebruik konden maken van 
de Kapel op het terrein van de Spaanse Ambassade. Het recht op een eigen kerk hadden de 
Katholieken niet meer en dit bleef zo tot in de 18e eeuw. De Grote Kerk werd na 1580 door de 
Protestanten gebruikt.  
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Na de hervorming bleven toch nog velen hun oude geloof trouw en ook op Flakkee was dat geen 
uitzondering. Vele omstandigheden zullen hier een bijdrage aan hebben geleverd. Voor Oude-Tonge 
is het Rooms-Katholiek blijven van de ambachtsheren een belangrijke oorzaak geweest. Van een 
Euchanistieviering in het openbaar was geen sprake, waarschijnlijk is dit voor Oude-Tonge al 
opgehouden op het moment dat Johannis Horstius op 18-06-1576 de eerste eigen Hervormde 
predikant werd. De uitoefening van de openbare godsdienst was zeer moeilijk maar is nooit 
opgehouden omdat (volgens B.Boers blz.204) enige jezuïten uit de stad Goedereede in het geheim 
toezicht hielden. Niet geheel zonder gevaar overigens want te Ooltgensplaat zou een niet nader 
genoemde jezuïet zijn omgebracht. De kerk van Sommelsdijk volgde snel, in 1578 werd de kerk aan 
de hervormde godsdienst toegewijd door Johan Cornelisse Kempe. Hervorming te Ouddorp en 
Goedereede begon in 1572 terrein te winnen na inneming van de stad  Goedereede door de 
watergeuzen. Of in Oude Tonge de jezuïeten uit Den Haag dat in 1605 hebben overgenomen van de 
Goereesche Jezuïeten is niet bekend. Feit is wel dat het register in Den Haag dan pas begint. De 
rondtrekkende priesters kwamen in het geheim de sacramenten bedienen, vlak na de hervorming 
gebeurde dit buiten het dorp op boeren hofsteden. De oudste doop- en trouwboeken van de Rooms-
Katholieken van Flakkee houden zich daarom schuil in het archief van de gemeente Den Haag.  

De gegevens vindt u achter in de nieuwsbrief vanwege de afwijkende pagina lay-out. 

 
AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FEYNE KWARTIER 

 
1. Het geslacht Leune op Tholen en Goeree-Overflakkee. 
2. Kwartierstaat van J.M.G. Leune 

Beide geschreven door de heer J.M.G. Leune, en door hem geschonken. 
3. Parenteel van Cornelis Mijs / door A.C. van Rossum. 
  
 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
Overzicht van aanwezige bronnen en bronbewerkingen 

 
ALFABETISCHE KLAPPERS OP DE DTB-BOEKEN VAN GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE 
 

dopen 1695-1715 2 dl. A-K/L-Z 

dopen 1716-1735 2 dl. A-K/L-Z 

dopen 1736-1755 2 dl. A-K/L-Z 

dopen 1756-1775 2 dl. A-K/L-Z 

dopen 1776-1795 2 dl. A-K/L-Z 

dopen 1796-1812 2 dl. A-K/L-Z 

trouwen 1695-1715  

trouwen 1716-1735  

trouwen 1736-1755  

trouwen 1756-1775  

trouwen 1776-1795  

trouwen 1786-1811  

begraven 1776-1795  

begraven 1796-1812  

 
BRONBEWERKINGEN PER DORP (ALFABETISCH GEORDEND) 
VAN DE MEESTE VAN DEZE BRONNEN ZIJN OOK KOPIEEN VAN DE ORIGINELEN AANWEZIG 
(OP JAAR GEORDEND) 
 

dopen Den Bommel 1663-1705, 1793-1812 

dopen Dirksland 1606-1701 

dopen Goedereede 1658-1696 

dopen Ooltgensplaat 1665-1695 

dopen Herkingen 1695-1733 

dopen Ouddorp 1638-1723 

dopen Oude-Tonge 1608-1625,1631-1690 
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doopgetuigen Herkingen 1695-1733 

doopgetuigen Sommelsdijk  

doopgetuigen Stad a/h Haringvliet  

doopgetuigen Middelharnis 1627-1811 

doopgetuigen Ouddorp 1638-1723 

doopgetuigen Oude-Tonge 1608-1690 

doopgetuigen Ooltgensplaat 1665-1695 

doopgetuigen Den Bommel 1663-1705 

doopgetuigen Dirksland 1606-1701 

doopgetuigen Goedereede 1658-1696 

dopen Middelharnis 1627-1811 

dopen Oude-Tonge R.K. 1662-1704,1733-1781 

dopen Sommelsdijk 1636-1812 

dopen Stad a/h Haringvliet 1642-1696, 1734-1812 

dopen en getuigen Sommelsdijk 1632-1702 

huwelijk gerecht Adolfsland 1585-1796 

huwelijk Oude-Tonge 1602-1644, 1690-1720 

huwelijk Middelharnis 1641-1701 

huwelijk O. en N.Tonge, O’plaat  

huwelijk Den Bommel 1666-1722 

huwelijk Dirksland 1598-1795 

huwelijk Goedereede 1658-1805 

huwelijk Sommelsdijk, Stad  

huwelijk Nieuwe-Tonge 1584-1698 

huwelijk Herkingen 1644-1811 

huwelijk Melissant/Kraaijenisse 1722-1810 

huwelijk Middelharnis 1627-1811 

huwelijk Dirksland 1598-1707 

huwelijksgetuigen Oude-Tonge  

overlijden Melissant 1951-1960 

begraven Middelharnis  

begraven Nieuwe-Tonge  

begraven Ouddorp  

begraven gaarder Herkingen  

begraven gaarder Middelharnis 1695-1804 

begraven Oude-Tonge 1758-1806 

begraven Den Bommel 1647-1695 

begraven Dirksland 1717-1726, 1729-1811 

begraven Goedereede 1695-1812 

begraven Ooltgensplaat 1595-1811 

begraven Oude-Tonge 1700-1729 

begraven Sommelsdijk 1750-1811 

begraven Stad a/h Haringvliet 1751-1811 

dopen Den Bommel 1663-1679 

dopen Dirksland 1588-1670 

doopgetuigen Dirksland 1606-1701 

dopen Ouddorp  

dopen Ouddorp 1638-1738 

dopen Goedereede 1658-1721 

dopen Ooltgensplaat 1655-1681 

dopen Middelharnis 1627-1664 

dopen Nieuwe-Tonge 1584-1694 

dopen Sommelsdijk 1636-1702 

dopen Stad a/h Haringvliet 1643-1696 

huwelijk Middelharnis 1627-1694 

huwelijk gaarder Ouddorp 1677-1805 

huwelijk gaarder Ouddorp 1636-1723 

huwelijk gerecht Middelharnis 1633-1798 
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huwelijk Stad a/h Haringvliet 1642-1694 

huwelijk Den Bommel 1666-1679 

huwelijk Ooltgensplaat 1665-1694 

huwelijk Sommelsdijk 1676-1679 

huwelijk Sommelsdijk 1624-1669 

overlijden gaarders Goedereede 1695-1812 

overlijden gaarders Dirksland 1727-1807 

 
BEWERKINGEN ANDERE BRONNEN 
 

verhuur doodskleden Dirksland 1688-1780 

collaterale successie Goedereede 1695-1734 

lidmaten Goedereede  

lidmaten Den Bommel  

lidmaten Dirksland  

akten van indemniteit Goedereede 1698-1810 

akten van indemniteit Ouddorp 1745-1813 

transportakten Goedereede 1605-1810 

20
e
 penning Goedereede  

belastinglijsten Ouddorp  

klapper not.archief Goeree-Overflakkee  

klapper recht.archief Goeree-Overflakkee  

rechterlijk archief Nieuwe-Tonge alfab. klapper 

 
FAMILIEBERICHTEN UIT STREEKBLADEN 
 

overlijdensadvertenties Goeree-Overflakkee 1990-nu, ook wel ouder 

rouwkaarten Goeree-Overflakkee  

geboortekaartjes Goeree-Overflakkee  

trouwkaarten Goeree-Overflakkee  

bidprentjes Achthuizen,Oude-
Tonge 

 

 
BEVOLKINGSREGISTERS (OP MICROFICHES) 
 

Den Bommel 1850-1860  

Ooltgensplaat 1850-1860  

Oude-Tonge 1850-1860  

Dirksland 1850-1860  

Sommelsdijk 1850-1860  

Middelharnis 1850-1860  

Stellendam 1850-1860  

 
WEESKAMER (kopieën origineel) 
 

Weeskamer Sommelsdijk 1722-1750 

Weeskamer Middelharnis 1707-1811 

Weeskamer Nieuwe Tonge 1645-1808 

Weeskamer Stad a/h Haringvliet  
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MAPPEN MET (FRAGMENT) GENEALOGIEËN EN KWARTIERSTATEN 
 
I. 
Aken, van 
Baan, van der 
Beek, van Beeke 
Belderman 
Bogertman 
Braber 
Braeck, van der 
Bredero 
Breesnee 
Bruijnisse, van 
Buijser, de 
Crepelman 
Dinkelaar, Donkelaar 
 
 
II 
Doorn, van 
Driendijk 
Droogendijk 
Drooger 
Duim/Duijm 
Dyen, van 
Eesteren, van 
Elsevier 
Erasmus 
Es, van 
Gebraad 
Gebuys 
Gelderblom 
Goemare 
Gouswaart 
Groenewegh 
Hameete 
Hollander 
Hollemans 

Houte, van den 
Jong(e), de 
Jonker 
 
III 
Karels 
Kassel 
Kasteleijn 
Kattestaart 
Ketting 
Kievit 
Koning, de 
 
IV 
Kluit 
Kooman 
Labeur 
Lantman 
Lodder 
Luijendijk 
V 
Meijer 
Meulen, van der 
Mierop 
Molen, van der 
Mijs 
Mooijaart 
Mosselman 
Nots 
Ongeraen 
Oostende, van 
Padmos 
Pals 
Pick, van de 
Pouwels 
Proijen, van 

Roodzant 
Roos 
Roothaar 
Rooij, de 
Rossum, van 
Roux, le 
Ruychrock 
Schellevis 
Schouwen, van 
Slik, van de 
 
 
VI 
Slis 
Sluijs, van der 
Snoo 
Soldaat 
Stel, van der 
Tanis 
Thonis, Stoffel 
Tiggelman 
Valk, van der 
Velde, van der 
Verduijn 
Vierniet 
Vijver, van de 
Visbeen 
Viss(ch)er 
Vreeswijk 
Wagenmaker 
Warnaer 
Wegman 
Wilde, de 
Weel, van 
Zutter, de

VRAGENRUBRIEK 
Algemeen 
Het is de laatste paar nieuwsbrieven niet erg druk met de vragen, en voor de redacteur wordt het dan lastig om deze 
rubriek toch inhoud te geven. In principe worden vragen die van na 1812 gedateerd zijn niet geplaatst omdat deze in 
de plaatselijke archieven goed te vinden moeten zijn, maar nu er zo weinig vragen zijn maak ik toch een uitzondering. 
Wees dus er op bedacht als u een vraag stelt van na 1812 dat er een risico bestaat dat zij niet geplaatst wordt. 
 
VRAAG 03.09 – De Ridder 
I.1 Paulus de RIDDER. 

Gehuwd met Chathelijntje Cornelis COOMANS (KOOMAN). 
Uit dit huwelijk: 
1. m Cornelis de RIDDER, gedoopt (Ned. Herv.) op 29-01-1662 te Sommelsdijk (getuige(n): Isaack de 

Ridder, Jan Andries Spaenjaert, Jacomijntje Cornelis Kooman), zoon van Paulus de RIDDER (zie I.1 
op blz. 29) en Chathelijntje Cornelis COOMANS (KOOMAN). 

Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-03-1705 te Herkingen met Jannetje Matheus dr BUISER. 

Jannetje eerder gehuwd geweest met Cent Commerse GUNST wonende te Herkingen. 
 
Vragen: Is Cornelis eerder gehuwd geweest?Zo ja, had hij kinderen? Wanneer en waar is Cent Commerse GUNST 
gedoopt en overleden. 
J de Ridder, Nieuw Vennep 
 
VRAAG 03.10 – Schravelaar/Schrafelaar 
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Leendert Robijn geboren 24-9-1797 in Dirksland en overleden 6-1-1890 in Dirksland.Hij was gehuwd met Teuntje 
Schravelaar/Schrafelaar geboren 24-10-1796 in Dirksland.  
Vraag: Van haar zou ik de overlijdensdatum en de huwelijksdatum willen weten en van eventuele  
kinderen. 
 
Jan van Dijk geboren in het jaar 1822 in Oude Tongen, kind van Jacob van Dijk en Cornelia Side 
Gehuwd 2-9-1848 in Ooltgensplaat, met Cornelia Vrolijk geboren in het jaar 1826 in Hoge en Lage Zwaluwe. Van 
hun kinderen heb ik wel de geboortedatum maar geen overlijdensdatum gevonden. 

Geboren                           Overleden 
Jacobus  25-12-1848  te Ooltgensplaat. 
Petrus   3-01-1850 " 
Adrianus  5-08-1851   " 
Hendrikus  1-11-1852   " 
Cornelis  1-11-1853     " 
Martinus  14-04-1855    "      
Willem   3-08-1857    " 
Maria Cornelia   6-12-1859    "               31-03-1863 te Ooltgensplaat 
Cornelia  23-12-1860   "               23-11-1861           " 
Maria   30-05-1864      "               25-03-1865           "                                   
Johannes Matheus    19-11-1865    " 
 
Willemtje van Dijk geboren 24-07-1843 in Ooltgensplaat kind van Jacob van Dijk en Lena van Putten. 
gehuwd met Willem van Vliet op 10-02-1866 in Ooltgensplaat. 
Vragen: Wat is de overlijdensdatum van Willemtje.  

Wie kan mij wat aanvullende gegevens geven, ik zal er heel erg blij mee zijn. 
J. van Dijk 
 
VRAAG 03.10 – Tanis  
Gijsbertus Tanis geb. 23-10-1856 overl. 02-04-1931 gehuwd met Jannetje Tanis 31-08-1877 geb.28-01-1856 
Ouddorp en Kommer Tanis geb 31-12-1847 Goedereede overleden ..-…-…. gehuwd met Josiena de Keijzer geb.06-
09-1856 Ouddorp 
Vraag: Wie zijn de voorouders van Gijsbertus Tanis   W.H. van Heest 
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NIEUWSBRIEF  
 

December 2003                                                                                                                   8e 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: elassing@tiscali.nl 
website van de stichting: http: //www.genealogie-flakkee.nl  

 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Derde Genealogische Dag 
Voor deze dag ontvangt u bij de nieuwsbrief ook de affiche op A4-formaat, zodat u alvast het programma in grote 
lijnen kunt zien. Het belooft in ieder geval een boeiende dag te worden met een gevarieerd programma. Het zou fijn 
zijn als u uw genealogische contacten ervan in kennis stelt. 
 
Kopiëren 
In de laatste vergadering hebben we besloten om het kopieerwerk anders te gaan regelen. In het vervolg moet u dat 
wat u wilt kopiëren aan de medewerker geven en die gaat dan voor u kopiëren. Hiermee willen we het verlies van 
stukken voorkomen. Nu verdwijnen er regelmatig blaadjes uit mappen. 
 
Advertenties 
Het uitknippen, alfabetiseren en rubriceren van de advertenties is ondertussen afgerond. Natuurlijk gaat dat werk 
gewoon verder met het bijvullen, maar dat neem niet weg dat de werkgroep een gigantische klus heeft geklaard en 
daarom wil ik hen namens het bestuur hier nog eens hartelijk voor bedanken.  
 
DTB-kopieën. 
Wout van Groningen en Jan van Wezel hebben ondertussen een ander groot werk verricht, namelijk het ordenen van 
de vorig jaar van dhr. Van der Valk aangekocht DTB-gegevens. Dat zijn kopieën van de originele gegevens. Per dorp 
geordend leveren deze mappen nu een fantastische aanvulling op uw onderzoektocht. Daarvoor hoeft u nu niet naar 
Den Haag. Heren, bedankt alvast voor dit grote werk. 
 
DTB-gegevens 
Deze gegevens uit de rode en groene mappen( dus niet uit de klappers) zouden allemaal nog gecontroleerd moeten 
worden, voordat er een cd van gemaakt wordt. Als er nog iemand is die aan deze klus wil meehelpen, dan wordt die 
vriendelijk verzocht één van de bestuursleden te bellen of e-mailen 
 
2003/2004 
U ziet , bij elkaar is het weer een actief jaar geweest. Even tijd voor rust. Namens het bestuur wens ik u goede 
feestdagen en een gezond en succesvol genealogisch 2004 toe. 
 
Cor Hameeteman  
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER en REDACTIE 
 
Het jaar zit er weer bijna op, de kerstdagen staan voor de deur en nog even dan staan we in 2004. Appelflappen en 
oliebollen in allerlei formaten en smaken, meer of minder gevuld met krenten, rozijnen en andere toebehoren, 
scheiden ons nog daarvan. Het afsluitende jaar was voor onze stichting, genealogisch gezien, een mooi jaar. Een 
aantal grote projecten werden afgerond en de DTB boeken, zowel de brondocumenten als de uitgewerkte digitale 
vorm werden zeer uitgebreid. Een prachtige rij ordners is toegevoegd aan het archief en het zal/moet voor de 
bezoekers steeds een aangenamer vertoeven zijn nu er zoveel brondocumenten zijn. Voor het nieuwe jaar staan er 
ook weer uitdagingen te wachten. Eén daarvan is de Genealogische dag Goeree en Overflakkee 2004.  
Op  zaterdag 6 maart openen we de deuren, ditmaal van het Hoofdkantoor van Rabobank West-flakkee, om een groot 
aantal bezoekers te ontvangen. Het gevarieerde programma zal zijn aanvang nemen om 10:00,  u wordt ontvangen 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 

mailto:elassing@tiscali.nl
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met koffie en goereese Torenkoek en de gehele dag is er gelegenheid om gegevens uit te wisselen. De brondocu-
menten zullen worden meegebracht zodat u zelf verder kan zoe-ken. Gedurende de gehele dag zijn onze 
genealogische specialisten aanwezig om moeilijke vragen aan te stellen. Naast dit genealogisch samenzijn, zijn er 
nog een aantal andere activiteiten te doen. Zo zal de ge-hele dag de gebruikersgroepen van de genealogische 
software programma’s Pro-gen en Haza-data aan-wezig zijn. Om 11:00 en 14:00 zal Pau Heerschap vertellen over 
namen en familie relaties.  
André Kastelein zal middels een presentatie bijzondere archiefstukken van het rijke archief van Goederee-de nader 
toelichten. Alva, Piet Heijn, Napoleon, Maria van Bourgondië en Paus Adrianus ze lieten allen sporen na die zeker de 
moeite waard zijn. Deze presentatie is om 11:30 en 14:30. De genealogische vereniging “Ons Voorgeslacht” zal 
aanwezig zijn. Het beloofd een fantastische dag te worden.  
 
Het hoofdkantoor van Rabobank West-Flakkee staat aan de Langeweg 63 te Stellendam.  
De Langeweg ligt aan de zuidkant van Stellendam.  
 
Route beschrijving 
Komende vanuit de richting Rotterdam rijdt u de Haringvlietsluizen over en volgt Stellendam. Rij de afslag 
Stellendam-Noord voorbij, ga bij de rotonde linksaf richting richting Stellendam over de N215. Bij de tweede rotonde 
gaat u linksaf Stellendam in, de eerste dwarsstraat met een mogelijkheid naar links is de Langeweg, ga hier ook links.  
 
Komende vanaf richting Goedereede houdt u bij de rotonde rechts aan richting Stellendam over de N215 Bij de 
tweede rotonde gaat u linksaf Stellendam in, de eerste dwarsstraat met een mogelijkheid naar links is de Langeweg, 
ga hier ook links 
 
Komende vanaf richting Melissant, ga bij de rotonde rechtsaf Stellendam in, de eerste dwarsstraat met een 
mogelijkheid naar links is de Langeweg, ga hier ook links.  
 
Jan Grinwis 
 

BOEKENBAL 
 
Dit jaar zijn er weer een paar mooie cultuurhistorische boeken verschenen over Goeree-Overflakkee. We kunnen niet 
alle boeken behandelen, dat vergt teveel plaats maar een aantal belangrijke wil ik u niet onthouden. De boeken zijn 
verkrijgbaar bij de reguliere boekhandels op Goeree-Overflakkee. 
 
Veldnamen en boerderijen, Met Harten Minnende van de Sociëteit Rethorica te Sommelsdijk. `De inventa-risatie van 
toponiemen, veld- of streeknamen op Goeree-Overflakkee door de Sociëteit die 13 jaar geleden begon is de aanleiding tot 
het uitgeven van dit boek geweest. Door verschillende auteurs is een breed beeld van het culturele erfgoed van Goeree-
Overflakkee beschreven. Over het ontstaan van het eiland, de verkave-lingen, de historische boerderijen, wand- of 
plateeltegels, de mee-krapteelt en sociale aspecten van de boedel-of zorgboerderijen anno 16e eeuw. De uitgave bestaat 
uit en boek en een gelijkvormige cassette welke de kadastrale kaarten bevat waarop meer dan 1700 veld-, streek- en pol-
dernamen staan vermeld. De prijs bedraagt € 49,50 ISBN 90-9017379-X 
 
Landleven op de Kop is een realistische beschrijving van het werkelijke landleven op de Kop van het Eiland geschreven 
door Pau en Wilbur Heerschap. Een handreiking naar de recreant om via fiets- en wandeltocht kennis te nemen van het 
karakteristieke kleinschalige landschap van Goeree. Naast kijk en leesplezier levert dit boekwerkje een bijdrage aan de 
kennis en bewustwording van dit oudste gebied van de kop. Prijs € 8,95. 
 
Om de boerderijen, is inmiddels het derde boek uit de serie schetsboeken van Dirksland. Het is fraai uitgevoerd en rijk 
geïllustreerd. Een collectief van schrijvers heeft vanuit verschillende invalshoeken de historie vastgelegd van de landbouw, 
de architectuur van de boerderijen en de diverse families die op de boerderijen boerden als eigenaar of pachter rond 
Dirksland. De koppeling tussen het verleden en de huidige bewoners verlevendigt de herkenbaarheid. Prijs € 22,95. 
 
Den Bommel, het gedeelde Dorp, de Watersnoodramp 1 februari 1953 is een rijk geïllustreerde boekwerk van M. 
Bakelaar. Het voormalige grondgebied van Den Bommel ligt hieraan ten grondslag. De dramatische weergave van de 
watersnoodramp is verwoord als ooggetuigenverslag door diverse inwoners, daarnaast een zakelijk weergave over 
schade en de organisatie van herstelwerkzaamheden. De illustraties van toen en nu, alsmede de herdenkingsceremonie 
50 jaar na dato, completeren het verhaal over de Watersnoodramp van 1953. Prijs € 19,95. 
 
Zoals het is gebeurd, de Watersnoodramp van 1953 op Goeree-Overflakkee van D.Hoogzand: 'dat we niet vergeten 
zullen!' Aangrijpende verhalen van eilandbewoners die vijftig jaar na dato bereid en in staat zijn hun beleving van deze 
vreselijke ramp te vertellen. Wat zich in een etmaal voltrok in de Delta en heeft diepe sporen nagelaten in de 
samenleving. Een bedreiging waarvan gehoopt wordt dat dit door het materieelherstel, de Deltawerken, nooit meer zal 
plaatsvinden. Prijs € 27,00. 
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OPEN DAGEN 
 
Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur.  Het 
openingsschema is de komende maanden als volgt (met vermelding van de aanwezige leden van de werkgroep of 
bestuur): 
 
3 januari W. Visser   17 januari H. Kalle 
7 februari H. v.d. Nieuwendijk  21 februari  L. Maliepaard-Peeman 
6 maart  GENEALOGISCHE DAG 20 maart E. Lassing-van Gameren 
3 april  A. Buscop-v.d. Boogert  17 april   L. Mastenbroek en A. du Pree 
1 mei  C. Westdorp-Priem  15 mei   C. Hameeteman 
5 juni  J.H. Grinwis   19 juni  W. Visser 
3 juli  H. v.d. Nieuwendijk  17 juli  L. Maliepaard-Peeman 
7 augustus M. Meijer   21 augustus L. Mastenbroek-Vonk 
4 september GESLOTEN   18 september  A. Buscop-v.d. Boogert 
2 oktober H. Kalle    16 oktober A. du Pree 
6 november E. Lassing-van Gameren 20 november  C. Hameeteman 
4 december J.H. Grinwis   18 december C. Westdorp-Priem 
 
 
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 
 
Het geslacht Peeman : de geschiedenis van de familie Peeman vanaf ca. 1540 tot en met 2002 / samengest. door L. 
Maliepaard-Peeman, H.F.B. Plasschaert en G.N.J. Plasschaert-Raedsen 
 
 

DE WIELHOUWER’S KWAMEN UIT ZWITSERLAND 
 

Mijn bet-overgrootmoeder heette Pietertje Wielhouwer, een op Flakkee sinds jaren normaal voorkomende en 
gerespecteerde naam. Speurend naar haar afkomst kwam ik tot de ontdekking dat deze naam uit Zwitserland afkomstig 
is. Hieronder volgt haar stamreeks; 

Generatie I 
Pietertje WIELHOUWER,  geb. te Sommelsdijk 7 feb 1829, ovl. te Nieuwe Tonge 14 mrt 1894, tr. Te Nieuwe Tonge 
9 jul 1863 met Simon KARELS , zn. van Corstiaan KARELS  (huisschilder) en Willemtje BOM, geb. te Herkingen 
30 mei 1819, huisschilder, ovl. te Nieuwe Tonge 20 feb 1891, (tr. (1) te Herkingen 28 apr 1848 met Maria KALLE, 
dr. van Johannes KALLE  en Arendje MELISSANT) 
 
Generatie II 
Arie WIELHOUWER , geb. te Sommelsdijk 29 jan 1785, landarbeider, ovl. te Sommelsdijk 21 jan 1850, tr.  te 
Sommelsdijk 6 okt 1806 met Jannetje SCHELLEVIS , geb. te Sommelsdijk 11 apr 1784, ovl. te Sommelsdijk 
13 dec 1833 
 
Generatie III 
Jacobus WIELHOUWER , ged. te Wouw 26 mrt 1752, schoenmaker, ovl. te Sommelsdijk 14 nov 1834, tr. (2)  te 
Sommelsdijk 14 sep 1807 met Antonia TROOST , ged. te Middelharnis 22 dec 1754, ovl. te Sommelsdijk 
24 okt 1835, tr. (1)  te Sommelsdijk 15 mrt 1778 met Willemijntje Bouws , geb. te Middelharnis 16 jun 1748, ovl. te 
Sommelsdijk 15 jun 1796 
 
Generatie IV 
Jan (Johann  Ulrich) WIELHOUWER  (WILLAUER of WELLAUER), geb. te Witseke [= Wetzikon, een gedeelte van 
de gemeente Lommis in het district Münchwillen (kanton Thurgau)] nabij het Bodenmeer, gerigtsdienaar van Wouw, 
later vorster in Moerstraten (gemeente Wouw), ovl. te Wouw 12 nov 1766, otr. (2)  te Wouw 29 jul 1758, tr. te Wouw 
aug 1758 met Janna BAKKERS , geb. te Zevenbergen, tr. (1)  voor 1735 met Maria SCHUP , begr. te Wouw 
28 mei 1757 
 
Generatie V 
Ulrich Willauer (Wellauer)  
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L.J. Karels, Wassenaar 
 
 

Archivaria (1) 
 
Dhr. M.J.Valk is momenteel bezig om delen van het gerechtelijk archief van Middelharnis te digitaliseren. Een 
voorproefje van de uitwerking vindt u hieronder.  
Deze gegevens komen uit RA boek 17 (09-12-1748 tot 13-12-1784) 
 
 

Naam   Opmerking folio Datum Naam schuijt 

Jan Dingemans (de vader van) verkop. hengstschuijt 116. 1767/10/23. geen naam 

Jan Lambregts  koper ventjagersschuijt,    Antwerpen 148. 1775/12/30. de Nieuwe Stad London 

Lieven Lievens  koper ventjagersschuijt 140. 1773/01/13. de Vreede 

Schout en schepenen  verkop. bunschuijt 109. 1766/09/30. de Twee Gebroeders 

Aren Abeele mangel kofschuit 143. 1774/07/29. de Prins van Oranje 

Aren Pieters Abeele mangel 1/16 gaffelschuijt, kofschuijt 142. 1774/07/29. de Prins van Oranje 

Aren Pieters Abeele koper gaffelschuijt 205. 1783/01/24. de Jonge Johannis 

Aren Pieters Abeele koper besaanschuijt 200. 1783/01/24. de Arke 

Aren Pieters Abeele verkop. kofschuit 149. 1776/09/12. de Jonge Elisabeth 

Cornelis Abeele koper besaanschuijt,  stuurman 200. 1783/01/24. de Arke 

Cornelis Abeele  stuurman 177. 1782/02/28. de Arke 

Cornelis Pieters Abeele verkop. gaffelschuijt, stuurman 73. 1761/10/01. de Prins van Oranje 

Cornelis Pieters Abeele  stuurman 154. 1778/04/02. de Arke 

Cornelis Pieters Abeele koper ventjagersschuijt 219. 1784/09/21. de Jonge Cornelis 

Cornelis Pieters Abeele koper gaffelschuijt 195. 1783/01/24. de Prins van Orange 

Cornelis Pieters Abeele  stuurman 14. 1750/01/06. de Prins 

Cornelis Pieters Abeele koper 1/16 gaffelschuijt, stuurman 161. 1779/10/08. de Jonge Cornelia 

Cornelis Pieters Abeele koper diverse scheepsportien, stuurman 114. 1767/10/08.  

Cornelis Pieters Abeele  stuurman 57. 1758/07/14. de Prins van Oranje 

Cornelis Pieters Abeele koper besaanschuijt 202. 1783/01/24. de Jonge Maria 

Cornelis Pieters Abeele koper besaanschuijt 211. 1783/01/24. de Adriana 

Cornelis Pieters Abeele koper gaffelschuijt 201. 1783/01/24. de Juffrouw Cornelia 

Cornelis Pieters Abeele  stuurman 200. 1783/01/24. de Arke 

Cornelis Pieters Abeele koper besaanschuijt 196. 1783/01/24. de Willem en Elisabeth 

Cornelis Pieters Abeele  stuurman 63. 1760/10/23. de Prins van Orange 

Jan Abeele  stuurman 167. 1780/09/01.  

Jan Abeele koper gaffelschuijt,  stuurman 206. 1783/01/24. de Bruijnvis 

Jan Abeele  stuurman 206. 1783/01/24. de Bruijnvis 

Jan Abeele  stuurman 181. 1782/02/28. de Bruijnvis 

Jan Pieters Abeele koper 1/8 gaffelschuijt 18. 1750/05/20. de Meeuw 

Jan Pieters Abeele  1/8 gaffelschuijt 18. 1750/05/20. de Meeuw 

Jan Pieters Abeele  stuurman 100. 1765/01/05, de Meeuw 

Jan Pieters Abeele  stuurman 134. 1771/12/30. de Vier Gebroeders 

Jan Pieters   X. Abeele koper besaanschuijt 207. 1783/01/24. de Jonge Leendert 

Jan Willems Abeele  stuurman 77. 1762/08/20. de Bruijnvis 

Jan Willems Abeele  stuurman 81. 1762/11/08. de Bruijnvis 

Jan Willems Abeele koper 1/16 gaffelschuijt 77. 1762/08/20. de Bruijnvis 

Jan Willems Abeele verkop. 3/8 ventjager, erfgenamen enz. 90. 1763/12/26. de Jonge Elisabeth 

Jan Willems Abeele verkop. 11/16 ventjager 141. 1773/12/31. de Jonge Lijsbeth 

Jan Willems van Abeele  stuurman  - 86. 1763/01/10. de Bruijnvis 

Joos Abeele  stuurman 164. 1780/02/25. de Adriana 

Joost Abeele koper besaanschuijt,   stuurman 211. 1783/01/24. de Adriana 

Joost Abeele  stuurman 211. 1783/01/24. de Adriana 

Joost Abeele  stuurman 184. 1782/02/28. de Adriana 

Leendert Pieters Abeele koper besaanschuijt 207. 1783/01/24. de Jonge Leendert 

Leendert Pieters Abeele  schuldeiser 102. 1765/05/16.  

Leendert Pieters Abeele koper 16 gaffelschuijt 84.  1763/01/10 "s Lands Welvaren 

Leendert Pieters Abeele koper aanschuijt 200. 1783/01/24 de Arke 

Leendert Pieters Abeele koper besaanschuijt 196. 1783/01/24 de Willem en Elisabeth 



 
 10 

Leendert Pieters Abeele koper besaanschuijt 195. 1783/01/24 de Jonge Anna 

Leendert Pieters Abeele koper gaffelschuijt 195. 1783/01/24 de Prins van Orange 

Neeltje Jans Abeele verkop. 1/32 besaanschuijt 220. 1784/12/13 de Jonge Leendert 

Pieter Cornelis Abeele  stuurman 154. 1778/04/02 een gaffelschuijt 

Pieter Jans Abeele koper 1/4 besaanschuijt 9.   1749/08/01  

Willem Jans Abeele koper 1/2 besaanschuijt 13.  1749/12/11 Kleijn Zeeland 

Leendert Admiraal  stuurman 155. 1778/09/02 de Dankbaarheid 

Leendert Admiraal  1/16 gaffelschuijt, stuurman 155. 1778/09/02 de Dankbaarheid 

Leendert Admiraal  stuurman 170. 1781/11/28 de Dankbaerheid 

Willem van Adrichem koper damschuijt, scheepstimm. 
Ijselmonde 

165. 1780/05/09  

Wouter van Adrichem koper ventjagersschuijt 145. 1775/03/20  

Wouter van Adrichem verkop. bezaenbunschuijt, ventjager, stuurm. 146. 1775/03/20 de Waetermolen 

Wouter van Adrichem koper ventjager besaenschuijt 80.  1762/10/05 naam onbekend 

Wouter van Adrichem koper 1/2 besaanschuijt 119. 1768/07/16 het Waatermoolentje 

Jacob Alebeek koper besaanschuijt 208. 1783/01/24 de Jonge Antonia 

Jacob als boekhouder Alebeek verkop. gaffelschuijt, boekhouder 183. 1782/02/28 de Jonge Antonija 

Jacob Alebeek verkop. gaffelschuijt, boekhouder 182. 1782/02/28 de Gans 

Jacob Alebeek verkop. 1/32 gaffelschuijt 213. 1783/04/25 de Gans 

Jacob Alebeek koper gaffelschuijt 208. 1783/01/24 de Gans 

Pieter den Baars koper gaffelschuijt 210. 1783/01/24 de Maria en Antonia 

Pieter den Baars koper besaanschuijt 200. 1783/01/24 de Arke 

Pieter den Baars koper ventjagersschuijt, broodbakker 133. 1771/09/10 het Hart 

Pieter den Baars koper gaffelschuijt 203. 1783/01/24 de Jonge Comelia 

Pieter den Baars koper besaanschuijt 211. 1783/01/24 de Adriana 

Pieter den Baars koper gaffelschuijt 208. 1783/01/24 de Gans 

Pieter den Baars koper gaffelschuijt 209. 1783/01/24 de Cornelis en Jacobus 

Pieter van der Baers  gaffelschuijt,   boehouder 183. 1782/02/28 de Cornelis en Jacobus 

? Bakwel koper ventjagerschuijt,   Amsterdam, mak. 170. 1781/08/21 het Lieve Kind 

Jacob Bane  gaffelschuijt 23.  1750/12/28 de Twee Gebroeders 

Jacob Bane verkop. 1/2 gaffelschuit,   Sommelsdijk 33.  1752/09/14 Naboths Wijnberg 

Salomon Beket koper 2/9 besaanschuijt,   Sommelsdijk 100. 1765/01/05 den Eendragt 

Salomon Bequet verkop. 1/2 ventjagersschuijt,  schepen 
Somm. 

134. 1771/11/13 den Eendragt 

Aletta Imans    wed. Bette verkop. 1/4 besaan 106. 1765/12/27 de Hoop 

Soetje de voogd, v.kind. Bilderbeecq verkop. 1/8 gaffelschuijt 1.   1748/12/09 den Eendracht 

Isbrand Bilderbeecq  president schepen X, grootvader 1.   1748/12/09  

Theodorus van Bisdom verkop. 1/16 gaffelschuijt, koopman, Haastr. 22.  1750/11/25 den Eendragt 

Sara Lucretia Jans Bliek koper 1/8 gaffelschuijt 1.   1748/12/09 den Eendracht 

Gerrit Jans Bliek   1.   1748/12/09  

Gerrit Jans de wed. van Bliek  1/4 gaffelschuijt 20.  1750/08/14 den Eendragt 

Aren de Bloeme verkop. 1/16 gaffelschuijt 190. 1782/09/16 de Jonge Elisabeth 

Aren de Bloeme  stuurman 168. 1780/09/01 de Jonge Elisabeth 

Arende Bloeme  stuurman 190. 1782/09/16 de Jonge Elisabeth 

Arende Bloeme  stuurman 134. 1771/12/30 de Jonge Elisabeth 

Aren de Bloeme  stuurman 154. 1778/04/02 de Jonge Elisabeth 

Aren de Bloeme  stuurman 134. 1771/01/03 de Jonge Elisabeth 

Aren de Bloeme  stuurman 155. 1778/09/02 de Jonge Elisabeth 

Aren Jans de Bloeme  stuurman 138. 1772/05/15 de Jonge Elisabeth 

Aren Jans de Bloeme koper 1/16 gaffelschuit 116. 1667/12/28 de Jonge Lijsbeth 

Cornelis de Bloeme verkop. 1/16 gaffelschuijt 191. 1782/09/21 de Neptunus 

Cornelis de Bloeme koper  besaanschuijt 207. 1783/01/24 de Jonge Leendert 

Cornelis de Bloeme  stuurman 191. 1782/09/21 de Neptunus 

Cornelis Marinus de Bloeme verkop.  besaanschuijt 5.   1749/12/31  

Teunis de Bloeme  stuurman 172. 1782/02/20 de Jonge Leendert 

Teunis de Bloeme koper  besaanschuijt 207. 1783/01/24 de Jonge Leendert 

Teunis de Bloeme koper 1/16 gaffelschuijt,  stuurman 100. 1765/01/01. de Meeuw 

Teunis de Bloeme  stuurman 154. 1778/04/02. de Jonge Leendert 

Teunis de Bloeme verkop. 3/16 gaffelschuijt 172. 1782/02/20. de Jonge Leendert 

Jan Krijns Blok verkop. 1/8 gaffelschuijt 27.  1751/04/13 de Gulden Vrijheijd 
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Jan Krijns Blok koper 1/8 gaffelschuit 26.  1751/02/26. de Gulden Vrijheijd 

Jan van der Blom koper gaffelschuijt 214. 1783/05/30. het Welvaren van 
Bruggen 

Jan van der Blom koper besaanschuijt 208. 1783/01/24. de Jonge Antonia 

Jan van der Blom koper bonschuijt 218. 1784/04/21. de Twee Neeven 

Jan van der Blom koper gaffelschuijt 208. 1783/01/24. de Gans 

Huibregt Boeser koper gaffelschuijt 198. 1783/01/24. de Liefde 

Huibregt Boeser koper besaanschuijt 200. 1783/01/24. de Arke 

Huibregt Boeser koper gaffelschuijt 201. 1783/01/24. de Juffrouw Cornelia 

Huibregt Boeser koper besaanschuijt 196. 1783/01/24. de Willem en Elisabeth 

Huibregt Boeser koper besaanschuijt 211. 1783/01/24. de Adriana 

Joost Boeter koper 1/8 gaffelschuijt 219. 1784/10/12. de Jonge Catharina 

Joost Boeter koper 3/4 ventjagersschuijt 153. 1777/10/25. de Jonge Cornelis 

Joost Boeter koper ventjagerschuijt 186. 1782/04/15. de Jonge Cornelis 

Joost Boeser  stuurman 186. 1782/04/15. de Jonge Cornelis 

Joost Boeser  stuurman 155. 1778/09/02. de Jonge Cornelis 

Joost Boeser  stuurman 153. 1777/10/25. de Jonge Cornelis 

Joost Boeser  stuurman 219. 1784/10/12. de Jonge Cornelis 

Joost Boeter koper ventjagersschuijt,  ventjager 219. 1784/10/12. de Jonge Cornelis 

Joost Boeter verkop. 1/8 gaffelschuijt,   ventjager, Gent 219. 1784/09/21. de Jonge Cornelis 

Aren Boogaard  stuurman 154. 1778/04/02. de Jonge Baersen 

Aren Boogerd  6/8 gaffelschuijt 126. 1769/09/30. de Jonge Jacobus 

Aren Bogert  stuurman 155. 1778/09/02. de Twee Jonge 
Baerssen 

Aren Bogerd koper 1/8 gaffelschuijt 126. 1769/09/30. de Jonge Jacob 

Cornelis Bogaard  schuldeiser 133. 1771/11/01.  

Cornelis Boogerd  schuldeiser,   korenmolenaar 134. 1771/11/13. den Eendragt 

Hendrik van der Bol verkop. 1/8 gaffelschuijt 12.  1749/11/13 de Vreede 

Jacob Bogaart  1/16 gaffelschuijt, stuurman 155. 1778/09/02. de Jonge Anna 

Jacob Boogaart  stuurman 120. 1768/09/01. de Melkmeijd 

Jacob Boogaard  stuurman 167. 1780/09/01. de Jonge Anna 

Jacob Bogaart  stuurman 155. 1778/09/02. de Jonge Anna 

Jacob Jacobs Boogerd koper 1/8 gaffelschuit 99.  1764/12/29. geen naam 

Jacob van de Boogerd  stuurman 195. 1783/01/24. de Jonge Anna 

Jacob van de Boogerd koper besaanschuijt 195. 1783/01/24. de Jonge Anna 

Jacob van den Boogaart  stuurman 174. 1782/02/28. de Jonge Anna 

Gerrit Leenderts Boon  stuurman 131. 1771/02/18. de Jonge Jan 

Gerrit Leenderts Boon koper 5/16 en 1/32 gaffelschuijt 130. 1770/10/26. de Jonge Jan 

Jan Hendriks Boon koper ventjagerschuijt,   Vlaardingen 170. 1781/08/21. het Lieve Kind 

Jan Borstlap koper besaanschuijt, schipper, Brielle 81.  1762/10/14 de Hoop 

Anna Maria van Bosch verkop. 1/16 gaffelschuijt, Turnhout 63.  1760/10/23. de Prins van Orange 

Anna Maria van Bosch verkop. 1/8 gaffelschuijt,   Turnhout 63.  1760/10/23. de Melkmeijd 

Anna Maria van Bosch verkop. 1/16 gaffelschuijt, Turnhout 63.  1760/10/23. Lans Welvaren 

Anna Maria van Bosch verkop. 1/16 gaffelschuijt, Turnhout 63.  1760/10/23. de Oijevaar 

Anne Maria van den Bos  bij procuratie, diverse 
scheepsportien 

63.  1760/10/23.  

Jan Bos  schuldbrief 187. 1782/04/20.  

Arij Maartens Bouwe koper besaanschuijt 5.   1749/12/31. de Hoop 

Willem Bouwer opdracht 1/8 gaffelschuijt 63.  1760/10/23. de Melkmeijd 

Willem Bouwer verkop. 1/16 gaffelschuijt, opdracht 63.  1760/10/23. de Prins van Orange 

Willem Bouwer verkop. 1/16 gaffelschuijt, opdracht 63.  1760/10/23. Lands Welvaren 

Willem Bouwer verkop. 1/16 gaffelschuijt, opdracht 63.  1760/10/23. de Oijevaar 

Pieter Claas van Boxtel koper besaanschuijt, Sommelsdijk 69.  1761/01/10. de Hoop 

Marijnus Breeman koper 1/8 gaffelschuijt 126. 1769/09/30. de Jonge Jacob 

Marinus Breeman koper 3/4 besaan, mr. zeijlmaker 117. 1768/01/19. de Hoop 

Marinus Breeman koper ventjagersschuijt 151. 1777/04/18.  

Marinus Johannis Breeman koper besaanschuijt 200. 1783/01/24. de Arke 

Marinus Johannis Breeman koper gaffelschuijt 210. 1783/01/24. de Maria en Antonia 

Marinus Johannis Breeman koper gaffelschuijt 195. 1783/01/24. de Prins van Orange 

Marinus Johannis Breeman koper besaanschuijt 203. 1783/01/24. de Leendert en 
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Margrieta 

Marinus Johannis Breeman koper besaanschuijt 211. 1783/01/24. de Adriana 

Iman Breesnee  bouwman, Oudkraijenpolder 1. 1748/12/09.  

Johanna Imans Breesnee  minderjarige kinderen 1. 1748/12/09.  

Lijsbeth Imans Breesnee  minderjarige kinderen 1. 1748/12/09.  

Margrieta Imans Breesnee  minderjarige kinderen 1. 1748/12/09.  

Margrita Imans Breesnee minjr.  1. 1748/12/09.  

Maritje Imans Breesnee   1. 1748/12/09.  

Mathijs Imans Breesnee jm  1. 1748/12/09.  

Aren Jans van Brugge verkop. l/16 gaffelschuit 42. 1755/05/19. de Vos 

Aren Jans van Brugge koper 1/16 gaffelschuijt 40. 1754/09/14. de Vos 

Dirk de Bruijn koper gaffelschuijt 206. 1783/01/24. de Bruijnvis 

Dirk de Bruijn verkop. marktpoon 188. 1782/06/03.  

Dirk de Bruijn koper besaanschuijt 208. 1783/01/24. de Jonge Antonia 

Dirk de Bruijne verkop. 1/8 gaffelschuijt 67. 1761/01/05. het Huijs van Nassouw 

Dirk de Bruijne verkop. diverse portieen, marktschipper 58. 1758/08/19. de Bruijnvis 

Dirk de Bruijne koper poonschuijt,  marktschipper 38. 1754/02/13. de Hoop 

Dirk Jaspers de Bruijn verkop. transport diverse scheepsspanten 217. 1783/11/25. de Jonge Maria 

Dirk Jaspers de Bruijne  schuldbrief,  marktschipper 38. 1754/02/13. de Hoop 

Jasper de Bruijne verkop. 1/2 besaanschuijt, ventjager 13. 1749/12/11. KIeijn Zee land 

Jasper de Bruijne verkop. besaanschuijt   , 23. 1751/02/20. de Hoop 

Jasper de Bruijne verkop. gaffelschuijt 23. 1750/12/28. de Twee Gebroeders 

Jasper de Bruijne verkop. poonschuijt, marktschipper 35. 1753/04/24.  

Jasper de Bruijne koper 1/16 gaffelschuit, oud stuurman 42. 1755/05/19. de Vos 

Jasper de Bruijne koper 1/16 gaffelschuijt, ventjager 22. 1750/11/25. den Eendragt 

Jasper de Bruijne  koper 1/16 gaffelschuijt 30. 1751/11/06. de Swaan 

Jasper de Bruijne  schuldeiser 28. 1751/05/13.  

Jasper de Bruijne koper 1/8 gaffelschuijt, oud ventjager 48. 1757/04/08. de Hoop 

Jasper de Bruijne  schuldeiser 38. 1754/02/13. de Hoop 

Jasper de Bruijne  schuldeiser 35. 1753/04/24.  

Jasper de Bruijne verkop. poonschuijt 38. 1754/02/13. de Hoop 

Jasper de   X. Bruijne  ventjagerschuijt 58. 1758/12/23.  

Jasper Pieters de X. Bruijne verkop. besaanschuijt 19. 1750/06/03. den Swarten hengst 

Pieter de Bruijne verkop. besaanschuijt 19. 1750/06/03. den Swarten hengst 

Pieter de Bruijne  diverse portieen, broodbakker 58. 1758/12/23. de Bruijnvis 

..? Bruno koper 1/16 gaffelschuijt, advocaet te Gent 186. 1782/04/19. St Jacob 

Willem Buijs verkop. 1/16 gaffelschuijt,, marktschipper 15. 1750/02/09 de Welstant 

Willem Buijser  schuldeiser 44. 1755/09/23.  

Leendert Buijtendijk koper 5/16 en 1/32 gaffelschuijt, timm. 130. 1770/10/26. de Jonge Jan 

Leendert   X. Buijtendijk koper gaffelschuijt 210. 1783/01/24. de Maria en Antonia 

Marinus Buijtendijk verkop. besaanschuijt 43. 1755/07/01. het Fortuijn 

Marinus Buijtendijk koper 1/8 gaffelschuijt 37. 1753/09/10. den Dolphijn 

Marinus Buijtendijk verkop. 3/8 besaan 21. 1750/09/02. het Fortuijntje 

Willem Buiser verkop. snikdamschuijt,  stuurman 44. 1755/09/23.  

Leendert   X. Buitendijk koper gaffelschuijt 201. 1783/01/24. de Juffrouw Cornelia 

Leendert   X. Buitendijk koper gaffelschuijt 206. 1783/01/24. de Bruijnvis 

Leendert   X. Buitendijk koper gaffelschuijt 205. 1783/01/24. de Jonge Jan 

Leendert   X. Buitendijk koper besaanschuijt 207. 1783/01/24. de Jonge Leendert 

Leendert   X. Buitendijk koper besaanschuijt 195. 1783/01/24. de Jonge Anna 

Leendert Buitendijk koper besaanschuijt 211. 1783/01/24. Janna en Louiza 

Ariaantje    wed. Buitenmichiel koper gaffelschuijt 208. 1783/01/24. de Gans 

Ariaantje    wed. Buitenmichiel koper besaanschuijt 198. 1783/01/24. de Jonge Dirk 

Ariaantje    wed. Buitenmichiel koper 5/16 ventjagersschuijt 212. 1783/04/11. de Twee Gebroeders 

Ariaantje    wed. Buitenmichiel koper besaanschuijt 211. 1783/01/24. de Adriana 
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Archivaria (2) 
Uit het archief in Goedereede. 
Geboorteboek 1812-1822 
 

IN NAAM DES KONINGS 

 
De Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Brielle heeft het volgende vonnis gewezen. 
Gezien het request gepresenteerd door Maatje Kreeft, zonder beroep,  wonende  te  stellendam. Getekend 
door den Heer Nicolaas Joannes Cornelis Lette, Procureur van den volgende inhoud. 
 

Aan,  
Mijne Heeren de President en Rechters van de 
Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende 
te Brielle. 

 
Geeft Eerbiedig te kennen Maatje Kreeft, circa drie en twintig jaar, zonder beroep, wonende te Stellendam 
gemeente Goedereede, dogter van wijlen Adam Kreeft en Adriaantje van Soest, gewoond hebbende en 
in den jare achttien honderdveertien beiden te Stellendam overleden. 
Dat zij suppleante van mening is om in het huwelijk te treeden met  Philip  den  Eerzamen,  bouwman,  
wonende  te Goedereede,  door dat zij in de onmogelijkheid is om hare doopakte te vertonen uit hoofde in 
het doopregister van Stellendam abusivelijk geschreeven Jacomijntje geboren den zeven en twintigsten 
maart zeventien honderd vier en negentig en gedoopt den eersten april daaraanvolgende, terwijl zij 
suppleante is geboren in de maand Mei zeventien honderd vier en negentig en bij den doop de naam van 
Maatje heeft ontvangen, ‘twelk blijkt uit de hier aan geannexeerde acte van Notoriteit op den vijfden Maart 
agttien honderd zeventien, behoorlijk geregistreerd voor den Heer David Goekoop plaatsvervangend 
vrederechter van het canton Goedereede gepasseerd. 
Dat het voor de suppleante van het grootste belang is dat dit abuis in de Doopregisters van Stellendam 
worde geredresseerd. Reden waarom zij suppleante zich keert tot deeze Rechtbank, eerbiedig 
verzoekende, dat ‘t dezelve behage moge te onderneemen dat haare naam op de Doopregisters van 
Stellendam moet worden veranderd  en  gesteld  Maatje  geboren  in  de  maand  Mei zeventien  honderd  
vier  en  negentig,  en  dat  er gene  andere doopaktes of extracten mogen worden afgegeven, dan met die 
verandering voorzien op straffe van alle schaden en interesten te verhalen, tegen den Ambtenaar die 
dezelve anders mocht afgegeven hebben, en wijders te gelasten dat de tegenwoordige ordonnantie in de 
Registers van den Burgerlijken Staat van Stellendam door den Ambtenaar daarmede belast zodra hem 
dezelve zal zijn ter hand gesteld er melding  der  zelve ordonnantie zal geschieden op de kant der te 
redresseeren acte en ingeval van weigering dat gemelde inschrijving en vermelding zal geschieden door 
den Deurwaarder houder van het hetselve komende vonnis ten welken einde de Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat zal verplicht zijn aan hem de Registers van den Burgerlijken Stand te overhandigen 
waartoe hij zal kunnen worden genoodzaakt en t'welk doende hij zal zijn bevrijd t' welk doende mij  
getekend Lette  procureur. 
 
Gecommuniceerd aan den Heer Officier deezer Rechtbank Brielle den Tienden Maart agttien honderd 
zeventien. 
(was getekend) C.van Adrichem Presid[ent] 
 
Na examinatie dezer requeste alsmede de daarbij overgelegde akte van Notoriteit tot bewijs, dat de 
requestelijk juiste Maatje Kreeft geboren in de maand Mei zeventien honderd vier en negentig  abusievelijk  
in  het  Doopregister  van  Stellendam beschreven staat als Jacomijntje geboren den zeven en twintigsten 
Maart zeventien honderd vier en negentig, na gehoord te hebben den Procureur Lette welke verklaarde dat 
zij eenige dogter zijnde de na bestaande tegen deeze rectificatie niets hadden in te brengen en in 
overweging nemende, dat de acte bovenaangehaald zoo voor het Publiek Ministerie geen reden te hebben 
zig tegen het accordeeren deezen Requeste te opposeeren.  
Gedaan in het Parket te Brielle den 1 maart 1817. 
getekend H.F.Hoyer subst. 
 
Gezien acte van Notariteit gepasseerd voor den Heer David Goekoop plaats-vervangend van den Heer 
Vrederegter van het canton Goedereede in dato vijfde maart agttien honderd zeventien. 
Geregistreerd te Sommelsdijk den zevenden maart daaraanvolgende tegens betaling van het  regt van 
negen en vijftig cents, de ordonnantie van den Heer President en de conclusie van den Heer Officier 
deezer Rechtbank. 
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Alles gezien en overwogen hebbende en na daar voor over de gevolge dewelke hebben gedelibereerd. 
 
Aangezien het voor de suppleante van het grootste belang is, dat het abuis in de doopregisters van 
Stellendam worde geredresseerd. 
 
De Regtbank voornoemd regt doende in het eerste ressort ordonneert, dat de acte van geboorte van 
Maatje Kreeft in het doopregister  van Stellendam in de welke gezegde Maatje Kreeft is genoemd 
geworden Jacomijntje geboren den zeven en twintigsten maart zeventien honderd vier en negentig in 
plaats van Maatje geboren in de maand Mei zeventien honderd vier en negentig niet meerder zal worden 
afgegeven dan met de verandering der voornaam den datum der geboorte van gemelde Maatje Kreeft in 
de volgende onder: Maatje geboren in de maand Mey des jaars zeventien honderd vier en negentig, in 
plaats van Jacomijntje geboren den zeven en twintigsten Maart zeventien honderd vier en negentig op 
straffe van alle schaden en interessen te verhalen  tegen  den Ambtenaar  die  dezelve  anders mogt 
afgegeeven hebben, gelast verder dat het tegenwoordig vonnis in de Registers van den Burgerlijken Staat 
van Stellendam zal worden ingeschreven door den Ambtenaar daarmede belast zodra hem het zelve zal 
zijn ter hand gesteld en er melding van het zelve vonnis op de kant der te redresseeren akte zal 
geschieden, zoo neen en in geval van weigering dat gemelde inschrijving en vermelding zal geschieden 
door den Deurwaarder houder van het tegenwoordig vonnis aan dewelke de Ambtenaar van de 
Burgerlijken Staat verpligt zal zijn de Registers waar in gemelde akte geschreeven is te overhandigen 
waartoe hij zal kunnen worden genoodzaakt en ’t welk doende hij zal zijn bevrijd. 
Gedaan en gewezen door de Rechtbank voornoemd ter openbaare zitting van den Een en twintigsten 
Maart agttien honderd zeventien en gepronuncieerd ten zelve dage waar tegenwoordig waaren de Heeren 
Van Adrichem President, Farjon Preuyt en Aan regters Hoyer substituut Officiers Ripping griff. 
(was getekend) C van Adrichem, presid. Ripping griff. 
(onderstond) Dit eerste afschrift afgegeven aan den Heer Mr. Nicolaas Joannes Comelis Lette, procureur, 
den vierden april agttien honderd zeventien. 
getekend Ripping, griffier 
(lagerstond) Geregistreerd te Brielle den vijfden april 1817 fol 84 v afo. 2. ontvangen voor registratie Eene 
gulde zeven en zeventig en een halve cents, voor regt van Expeditie drie guldens negen en zestig en een 
halve cents. 
 
getekend Lobberegts. 
 

Voor copie conform den Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der gemeente Goedereede 
district Brielle Provintie Zuid-Holland. 

 
G.J.Goekoop. 

 
 

VRAGENRUBRIEK 
 
VRAAG 03.12 – Van Alphen (Deugt, Breeman, Koekoek, Hartman en De Geus) 
 
Mijn belangrijkste doel is te onderzoeken wie de eerste “van Alphen” op Goeree-Overflakkee was. Waar kwam hij 
vandaan, hoe kwam hij op Goeree-Overflakkee terecht enz. Dit om misschien een aansluiting te kunnen maken met 
andere bekende stambomen van de van Alphens van buiten Goeree-Overflakkee. 
 
De oudste mij bekende “van Alphen” (geb. 1739) op Goeree-Overflakkee staat bovenaan, met een aantal generaties 
eronder.  
Vraag: Ik zou ook heel graag meer te weten komen van alle onderstaand genoemde personen. 

Arie Christiaans van Alphen (1739-?) huwt met Tannetje (of Jannetje) (Pietersz) Deugt 
Pieter van Alphen (1774-1836) huwt met Adriana Breeman (1772-1836) 
Arie van Alphen (1811) 1906) huwt met Maria Koekoek 
Huibrecht van Alphen (1840-1915) huwt met Klaasje Hartman (1850 – 1880) 
Arie van Alphen (1877-1978) huwt met Hendrika de Geus (1880-1966) 

 
J.W.S. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
VRAAG 03.13 – Van der Pol 
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Joost Janse van de Pol, ged. Nieuwe-Tonge, 24-10-1711, en Wouterijntje Arnoldus Bal, ged. ca. 1714, belijdenis 
Herkingen 2-4-1734. Zij hertr. Bruinisse 25-11/16-12-1746 met Cornelis van Popering. 
Hun zoon Arnoldus Joosse van de Pol, ged. Herkingen 25-11-1736 (vermoedelijk smid in de Voorstraat van Dirks-
land) trouwt Dirksland 08-06/01-07-1770 met Tannetje (Jannetje) Leenderts Bolleman, jd van Dirksland. Dit is zijn 
tweede huwelijk. 
 
Jacob Verseput, ged. Zierikzee 10-11-1756, overl. Nieuwe-Tonge, 20-09-1822 trouwt Zierikzee 17-11-1779 met 
Wouterina (ook genaamd Catharina Nolse) van de Pol, overl. Nieuwe-Tonge, 22-11-1809, oud 49 jaar, nalatende 
twee kinderen. 
 
Vraag: Wanneer en met wie is Arnoldus Joosse van de Pol eerst getrouwd, ofwel met wie kreeg hij rond 1760 een 
dochter Wouterina? 
mevr. M. Oomens-v.d. Houten, Oude-Tonge. 
 
VRAAG 03.14 – Ritmeester 
  
Ik heb een vraag, welke ik zelf nog niet heb kunnen oplossen, ook niet na diverse bezoeken aan “Het Feijne Kwartier” 
in Dirksland. 
  
Het betreft Willemtje CASTELEIJN, zij trouwt Stad a/h Haringvliet 21-12-1732 als j.d. geb.op Stad en wonende 
ald.,met Marcelis RIJKMEESTER (Ritmeester). Uit dit huwelijk, zijn ged. te Stad a/h Haringvliet: 
1. Maria, 25-07-1734, get. Jobje Leenderts Buijtendijk. 
2. Agrietge, 24-02-1737, get. Agrietge van (Oosten)?. 
3. Marcelis, 04-10-1739, get. Neeltje Philippe de Bie. 
Vraag: Wanneer zijn zij overleden en wie zijn de ouders en voorouders van Willemtje Casteleijn. 
  
J.H.Schaap, Ridderkerk, mensoschaap@hetnet.nl 
 



 
 16 

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,  W.G. Visser, Sommelsdijk 

 

VRAAG 03.14 – Mosselman 
  
Iman Leenderts Mosselman huwt op 14-04-1701 Maartje Jacobs Kroon (Croon) in Den Bommel. Uit dit huwelijk: 

Lijntje 10-02-1702 
Leendert 24-09-1705 
Jacob 30-04-1708 
Jacob 11-01-1711 
Cornelia 26-11-1713     

Allen geboren te Den Bommel 
Wie kan mij helpen aan de kwartieren van Iman Leenderts Mosselman en Maartje Jacobs Kroon? 
 
Idem de kwartieren van Cornelia van de Veer die op 20-08-1752 in Den Bommel trouwde met Jacob Imans 
Mosselman (tweede huwelijk). Kinderen: Maartje en Cornelis. 
 
Idem de kwartieren van Hillegond Buurmans, die op 10-12-1788 in ondertrouw ging met Cornelis Mosselman, geb. 02-
02-1755, te Goedereede. Uit dit 2de huwelijk twee dochters te Goedereede. 
 
Idem de kwartieren van Jacomina van de Velde die op 03-11-1776 te Middelharnis in ondertrouw ging met 
vorengenoemde Cornelis Mosselman, geb. 02-02-1755. 
Uit dit eerste huwelijk zes kinderen geboren Stad aan het Haringvliet, resp. de laatste in Goedereede. 
  
H.J. Krist, Oud-Beijerland.  
 

ANTWOORDEN 
 

ANTWOORD OP VRAAG 03.10 – Schravelaar/Schrafelaar, van Dijk 
 

Van Johannes (Jan) van Dijk en Cornelia Vrolijk zijn 11 kinderen in de rooms-katholieke kerk van Acht-huizen 
gedoopt. Omdat van slechts 3 kinderen de overlijdensdata in de DTB-boeken van Achthuizen zijn gevonden - alle drie 
stierven jong - , is het waarschijnlijk dat het gezin naar elders is vertrokken. De overlij-densdata moeten derhalve ook 
elders worden gezocht. De ouders van Cornelia Vrolijk zijn Petrus Vrolijk en Maria Verwater. Van hen zijn mij drie 
kinderen bekend: Martinus, Johanna en Cornelia, allen gehuwd. 
  
Ik zou graag willen weten, waar de nazaten van Jan van Dijk en Cornelia Vrolijk zijn terechtgekomen. Misschien kan 
de heer J. van Dijk hierover met mij in contact treden.  
 
Cor Koene, cm.koene@wolmail.nl 
 
Leendert ROBIJN, geboren te Dirksland op 24-09-1797, overleden aldaar op 06-01-1890. 
Leendert was gehuwd met Teuntje SCHRAVELAAR, geboren te Dirksland op 24-10-1796. 
Uit dit huwelijk: 
1 Johannes ROBIJN, geboren te Sommelsdijk op 25-08-1827. 
2 Leendert ROBIJN, geboren te Sommelsdijk op 18-04-1830. 
3 Maatje ROBIJN, geboren te Sommelsdijk rond 1833. 
4 Elisabeth Leenderts ROBIJN, geboren te Sommelsdijk op 23-04-1836, overleden te Melissant op 28-03-1921. 
Elisabeth was gehuwd met Cornelis SOLDAAT, geboren te Melissant op 16-12-1832, overleden aldaar op 10-03-
1908, zoon van Dingeman SOLDAAT en Pieternella Cornelisse STRUIJK. 
 
L, Akershoek, L.Akershoek@Hccnet.nl 
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