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1 2015-2016 

 
De tijd vliegt. Dat realiseer je te meer als het eind van het jaar nadert. Er moet 
nog veel afgewerkt worden en voor jehet weet kom je tijd te kort. Ik hoop dat 
het voor u een vruchtbaar genealogisch jaar is geworden met verrassende 
nieuwe ontdekkingen. Voor het bestuur van het Genealogisch Centum was het 
in ieder geval een enerverend jaar, zodanig dat ik er wel iets over kwijt wil. 
Namens het bestuur wens ik u allemaal fijna feestdagen en een goede 
jaarwisseling. 
  
 

2 TOEKOMST GENEALOGISCH CENTRUM 

 
Geen wolkje aan de lucht, de toekomst lacht ons tegen. Dat denk je 
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dan, maar ineens verschijnen er donderwolken.  Zo begon in de 
vorige nieuwsbrief het bericht over het archief. Ondertussen zijn  
alle verhuizigen weer verleden tijd en is de onderzoeksruimte van  
het archief heringericht, maar vraag niet hoe.  
Eerst maar even de ontwikkelingen. Begin juli dienden we  
namens de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
bezwaar in tegen de voorgenomen inkrimping van de 
onderzoeksruimte in het Streekarchief.  Ineens waren we als 
Genealogisch Centrum in beeld. Op 30 juli volgde er een gesprek 
met de heren De Jong en Herweijer, die de verbouwingsplannen 
en inkrimpingsplannen kwamen uitleggen. Toen al werd 
meegedeeeld dat het bezwaar zeer waarschijnlijk niet ontvankelijk 
zou worden verklaard omdat je tegen verhuur van gemeentelijke 
gebouwen geen bezwaar kunt maken. Ons bezwaar was echter in 
de eerste plaats niet gericht tegen de verhuur, maar tegen de 
inkrimping van de onderoeksruimte van het archief. En tegen de 
gevolgen die de indeling voor onderzoek zou hebben. Er zou 
genoeg ruimte overblijven voor onderzoek volgens deze heren 
en anders konden we gebruik maken van de flexplekken die 
Zuidwester in het verhuurde gedeelte zou realiseren. We 
opperden bezwaren zoals verantwoordelijkheden voor 
aangevraagde stukken in een dergelijk geval, het mogelijk 
zoekraken ervan, want de flexplekken vallen buiten het toezicht 
van de archiefmedewerkers. Het zou allemaal opgelost worden. 
Medio september kwam per aangetekende post de mededeling 
dat de bezaarschriftencommissie nog niet in de gelegenheid was 
geweest het bezwaarschrift te behandelen. Omdat de eerste 
termijn inmiddels was afgelopen, kregen we te horen dat er 
gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om de 
antwoordtermijn te verlengen en dat we dus pas half november 
de uitslag konden verwachten. Die kwam inderdaad bijna op tijd 
en was conform het in juli al voorspelde antwoord: het 
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bezwaarschrift werd niet ontvankelijk verklaard. Wonderlijk 
genoeg kwam dit antwoord niet per aangetekende post.  
De verbouwingsperikelen zijn voor het grootste gedeelte weer 
achter de rug. De onderzoeksruimte is gehalveerd en in diezelfde 
ruimte moeten ook de drie archiefmedewerkers hun werk doen. 
Voor ieder is het een grote verandering, maar geen verbetering 
Jammer, dat het zo gegaan is. We hopen dat de gemeente aan de 
wettelijke plichten blijft voldoen.  
 
3 GENEALOGISCHE DAG 2016 
 
Alsof alles nog bij het oude is gebleven, gaan we gewoon door 
met de voorbereidingen voor de Genealogische Dag 2016, de 
vijftiende. Vijftien jaar lang kwam een stroom van bezoekers 
naar deze genealogische ontmoetingsdag. Daarvoor is het 
destijds opgezet en daaraan voldoet het nog steeds. Op zaterdag 
5 maart hopen we u als donateur en vele andere belangstellenden 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur weer te ontmoeten in het 
Streekarchief. Als u een workshop Starten met 
Stamboomonderzoek wilt meemaken, kunt u zich daarvoor nu 
alvast opgeven bij Eva Lassing. (zie colophon). Er worden twee 
workshops georganiseerd: om 11.00 uur en 14.30 uur. Als u 
graag rondgeleid wilt worden door het archief, kunt u dat ook nu 
al opgeven. Het uitvoerige programma komt komend voorjaar in 
de nieuwsbrief. Ons bestuurslid dr. Wim Visser gaat in ieder 
geval een lezing houden, die gerelateerd is aan zijn promotie-
onderzoek in de classicale acta van de classis Brielle 1573-1620.  
 
4 WERKGROEP 
 
Twee actieve leden gaan de werkgroep verlaten: Gerie Kooman 
en Piet Tanis. Jarenlang zijn ze actief geweest in het knippen, 
verzamelen, rubriceren en plakken van advertenties etc. Veel 
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tochten naar het archief hebben ze gemaakt. In de eerste jaren 
nog naar het Feyne Kwartier in Dirksland en later naar het 
streekarchief. Ontelbaar veel uren hebben ze erin gestoken. 
Allemaal vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeenschap, 
alleen komt dergelijk werk niet vaak voor de schijnwerpers. Het 
bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk en dankt hen hartelijk 
voor hun grandiose bijdrage aan de streekgenealogie. 
 
5 OPROEP 1 
We moeten nu dus dringend op zoek naar nieuwe 
knippers/plakkers/verzamelaars. Het is best een 
interessante bezigheid, het levert heel veel contacten op en 
gezelligheid. Meldt u dus aan bij de secretaris, of stuur 
een mailtje naar de redactie. 
 
6 OPROEP 2   
 
Eigenlijk zouden we heel graag een nieuwe werkgroep 
installeren die zich bezig gaat houden met het 
toegankelijk maken van de oud-rechterlijke archieven 
en/of weeskamerarchieven. Misschien iets voor u. Neem 
contact op voor meer informatie en als u er belangstelling 
voor hebt. 
 
Cor Hameeteman 

 
7 Hidrive-informatie-inloggen 
 
Inloggen als donateur kunt u op: 
 
https://www.hidrive.strato.com/?&lang=nl  
 
Met als gebruikersnaam: donateur2015 (alles klein) 
Met als wachtwoord: Goeree2015 (de g is een hoofdletter) 
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As u ingelogd bent heeft u de keuze tussen Bestand uploaden, Bestand 
delen, Computer met HiDrive verbinden,Share Gallery. 
Klik nu starten aan bij Bestand uploaden. Dan kiest u de map Public en daar 
vindt u keuzemogelijkheden genoeg. 
 
Als u ingelogd bent, kunt u deze pagina het beste bij uw favorieten plaatsen, 
dan hoeft u de volgnde keer niet het hele proces te doorlopen. 
 
Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: 
info@genealogie@flakkee.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teun Koppenaal 

 
8 VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Een verheugend bericht van de penningmeester. De 
minimum donateursbijdrage is voor 2016 vastgesteld op 
€ 18,00. Een verhoging van slechts € 0,50. Wilt u dit bedrag 
van € 18,00 a.u.b. storten op: 
Bankrek.nr. NL46 RABO 0361332181 t.n.v. Penningmeester 
St. GCGO, Oude Tonge. 
Voor dit bedrag heeft u ook toegang tot alle gegevens die in 
de cloud zijn opgeslagen. En die hoevelheid groeit met de 
maand. Als u nog geen inlogcode hebt, kunt u die bij de 
secretaris aanvragen. 
 

9 WIE ZOEKT WAT? 
 

Het zoeken naar informatie voor uw genealogie, kwartierstaat of parenteel 
levert soms problemen op die een andere genealoog al lang heeft opgelost. 
Het Feyne Kwartier is de plaats om contact te zoeken. Daarom wordt hier 
de mogelijkheid geboden om in contact te komen met elkaar, om zo 
gegevens uit te wisselen. Op de genealogische dag wordt ook de 
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mogelijkheid geboden aan te geven welke informatie gezocht wordt resp. 
welke informatie beschikbaar is. 
  
Wie heeft informatie over /zoekt meer informatie over/  emailadres 
                                            
Tilly Helbers          Fam. van Oudenaren              c.helbers6@hello.nl 
                      Fam. Boks (Bokx) 
Teun Koppenaal    Fam. Koppenaal             koppenaal@concepts-ict.nl 
                              Fam. van Vugt (met name gezocht) 
                               Fam. Dirkx 
Cor Hameeteman   Fam. Hameeteman c.j.hameeteman@hetnet.nl 
          Fam. Mierop 
          Fam. Van der Sluijs   
          Fam. Doornbos 
Senne Seigers Fam. Koert  seigers.001@hetnet.nl 
Henk Kortland       Fam Kortland           Familie@Kortland.Info 
  
Indien u informatie over deze familienamen heeft, kunt u contact opnemen 
met genoemde personen. Indien u ook in deze lijst opgenomen wilt worden, 
kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 
 

10 ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Wie kan mij helpen aan gegevens van de (voor)ouders van: 
1.   Kommer Ezn TANIS, gedoopt 18-6-1651 te Ouddorp, en 
gehuwd 3-3-1875 met 
2.   Grietje Wdr Block, gedoopt 18-1-1654 te Ouddorp en 
daar overleden vóór19-10-1694. Het echtpaar kreeg 8 
kinderen, tussen1676 en 1691. 
 
Bij voorbaat de allerhartelijkste dank 
Met vriendelijke groeten 
       Leo Akershoek 
l.akershoek@zeelandnet.nl 
Antwoord: 

mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
mailto:seigers.001@hetnet.nl
mailto:Familie@Kortland.Info
mailto:l.akershoek@zeelandnet.nl
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-Commer Eeuwouts Tanis 
 

-Eeuwout Maartens Tanis de oude, gehuwd met 
 1 Marijtje Cornelis Lauwe 
 2 Aerjaentje Commers, geb. Ouddorp ca.1625, overl. 1673.  

Op 6-6-1673 wordt haar nalatenschap verdeeld.  Ze was 
op 4-7-1660 gehuwd met Cornelis Janse Haymeetman, 
zoon van Jan Leenderts Haymeetman en Ningetje 
Pieters Keete. 

 
Grietje Willems Block, dochter van Willem Jobse Block ( 
heette eerst Willem Jobse Rotte, maar werd sinds 1654 Block 
genoemd) en Elisabeth Janse Swardam. Gehuwd Ouddorp 2-
12-1646 

-Job Willems Rotte en??? 
-Jan Jacobs Swardam en Grietje Tijsse Heerschap 

 
 

11 Hoe werden onze dorpen bestuurd (2) 
  

Baljuwschappen 
Daarmee hebben we het niveau van de grafelijkheid behandeld. Het wordt tijd 
dat we naar het plattelandsbestuur gaan kijken. Verschillende gouwen waren 
dus samengevoegd tot één graafschap maar wat was er inmiddels met die 
gouwen gebeurd? 
In de plaats van de gouwen kwamen nu districten waarover de graaf een baljuw 
benoemde, vandaar dat we ook spreken over baljuwschappen.  Het was graaf 
Willem III die in de 14e eeuw het graafschap reorganiseerde.  Uiteindelijk 
kennen we in Holland de volgende baljuwschappen: 
  
• Texel 
• West Friesland 
• Kennemerland 

• Waterland 
• Amstelland 
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• Gooiland 
• Land van Woerden 
• Rijnland 
• Delfland 
• Schieland 
• Voorne 
• Putten 
• Strijen 
• Zuid Holland. 
  
 
Namens de graaf was het de baljuw die het bewind voerde in zo’n 
baljuwschap. Wat of wie was nu zo’n baljuw? Het antwoord vinden we bij 
Jan Matthijssen. Matthijssen was een 15e eeuwse stadssecretaris van Brielle, 
die een zgn. Rechtsboek heeft geschreven (Fruin noemt het de rijkste en 
zuiverste bron van het oud-vaderlandse recht). Hij noemt de baljuw “die 
principael ende overste dienre des heren” (d.w.z. de landsheer) en gaat dan 
verder: “dat die bailiu voir allen anderen dienren, na des heren, gheëert, 
ontsien ende geacht sal wesen, omdat hij is vicarius, dat is stedehouwer des 
heren.”  Hij was op alle gebieden de vertegenwoordiger van de graaf en de 
verdediger van zijn rechten.  
De baljuw werd benoemd door de graaf of diens stadhouder. Na de 
landsheerlijke tijd geschiedde de benoeming door de stadhouder nadat er 
een nominatie van drie personen was opgesteld door de Staten. Nadat 
Rotterdam het baljuwschap van Schieland had gekocht benoemde de stad 
zelf de baljuw van Schieland.  
Welke waren zijn taken?   
Als eerste had hij een financiële taak. De baljuw was ook een financieel 
ambtenaar: de inkomsten die hij boekte voedden in aanzienlijke mate de 
grafelijke schatkist.  
Verder zorgde hij ervoor dat in zijn rechtsgebied de grafelijke 
verordeningen bekend waren en waakte over de uitvoering ervan. In 
Holland was de baljuw ook met de zorg voor de waterkering belast. 
Tenslotte (maar niet het minst belangrijke) zorgden zij voor de 
rechtshandhaving. Zij waren gerechtelijke en politie-ambtenaren, belast met 
de ordehandhaving en de misdaadbestrijding in hun ambtsgebied. Als 
vervolgingsambtenaren spoorden zij de misdrijven op en traden voor de 
rechtbanken op als openbare aanklagers. Zij waren zelf geen rechters, maar 
waakten over de objectiviteit van de rechtbanken, inden voor rekening van 
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de graaf de gerechtelijke boeten en zorgden voor de correcte uitvoering van 
de vonnissen.  
“De baljuwen genoten niet alleen een vaste bezoldiging, maar zij mochten 
bovendien twee/derde deel van de boeten die zij inden behouden, terwijl de 
rest aan de grafelijkheid toekwam. Daarnaast verkregen zij inkomsten uit 
compositiebedragen en uit de opbrengsten van verbeurd verklaarde 
goederen. De baljuwen moesten van dit alles rekening en verantwoording 
afleggen aan de grafelijkheid.”  
Die vonnissen werden geveld door het baljuwsgerecht of hooge vierschaar 
ook wel aangeduid als het college van welgeboren mannen, of leenmannen 
of college van ‘s-graven mannen. Deze rechtbanken waren belast met de 
hoge rechtsmacht, d.w.z. de rechtszaken betreffende misdrijven waarop 
lijfstraffen stonden en met beroepszaken van lagere, plaatselijke, 
rechtbanken, hoewel dat laatste betrekkelijk weinig voorkwam: meestal ging 
men meteen in beroep bij het Hof van Holland.  Onder de hoge 
rechtsmacht vielen de misdaden tegen lijf en leden zoals moord, 
brandstichting, roof, verkrachting etc. die konden worden bestraft met 
geldboetes, lijfstraffen, verbanning of de doodstraf.  
Ambachten 
Op hun beurt waren de baljuwschappen weer onderverdeeld in zgn. 
ambachten. Een ambacht was “het ambtsgebied van de schout, ook wel de 
‘officier’ genoemd (...) en had, in naam van de landsheer van het gewest, de 
leiding in de rechtspraak. Bij rechtzaken was hij de voorzitter van een 
college van schepenen en trad hij op als officier van justitie. De schepenen, 
die de inwoners van het ambacht vertegenwoordigden, wezen het vonnis.”  

 
In de schepenbanken zaten dus schepenen, “een aantal voor een bepaalde 
tijd als gerechtsleden aangewezen geërfden, die in deze als 
vertegenwoordigers van de gezamenlijke buren optraden.”  Dat betekent 
niet dat zij door de inwoners van het ambacht werden gekozen; van 
democratie was geen sprake. Doorgaans werden de schepenen door de 
ambachtsheer benoemd; in elk geval de houder van de 
ambachtsheerlijkheid.  Degenen die tot schepen werden aangewezen 
mochten zich niet aan die plicht onttrekken, op weigering van het 
schepenambt stond gewoonlijk een straf. 

 
De schout bleef dus altijd een ambtenaar van de (lands)heer, die de rechten 
over het ambacht bezat.  De landsheer kon die rechten ook schenken, 
verkopen of in leen uitgeven aan een ambachtsheer (het laatste kwam het 



 11 

meest voor). Dat in leen uitgeven vereiste een goede administratie waarvoor 
in Holland de leenkamer zorg droeg. 
Het voornaamste recht dat in leen werd gegeven duiden we aan met de term 
heerlijkheid: “Een stuk overheidsgezag, dat men niet als ambtenaar derhalve 
niet als ondergeschikte uitoefent, maar dat men heeft als eigen erfelijk recht, 
zij het ook gemeenlijk in leen, heeft.”  
De kern was de rechtsmacht en aan de ambachten viel de lage rechtsmacht 
toe. De lage rechtsmacht omvatte de civiele zaken en daaronder vielen ook 
de registratie van testamenten, huwelijkse voorwaarden, 
eigendomsoverdrachten van onroerend goed en de benoeming van voogden 
over wezen en strafzaken waarop lage boetes stonden.  Verder viel daar nog 
onder wat men de dagelijkse politie noemde zoals toezicht op de 
weeskamers, beheer van de kerkgoederen, toezicht op onderhoud van 
wegen, bruggen e.d. 
Daarnaast omvatte de heerlijkheid nog andere rechten die door de soeverein 
werden uitgegeven, zoals het jachtrecht, het visrecht, het windrecht e.d. Dan 
was er nog een aantal rechten die niet waren te herleiden tot heerlijke 
rechten en het bekendste daarvan was het patronaatsrecht, het recht om de 
pastoor en later de predikant voor te dragen dan wel de keuze daarvan goed 
te keuren. 
Plaatselijke besturen mochten keuren uitvaardigen maar ook dan zijn zij van 
zijn goedvinden afhankelijk. Keuren konden allerlei onderwerpen bestrijken: 
zondagsheiliging, vestiging van vreemdelingen, organisatie van de 
brandweer enz. maar in het algemeen was men terughoudend. Veel 
financiële armslag had men niet en de mogelijkheid om naleving af te 
dwingen waren beperkt. Als men keuren uitvaardig dan legt men die 
voorzichtigheidshalve voor aan de Staten ook in gevallen waarin schout en 
schepenen formeel gerechtigd waren de zaak zelf te regelen.  
Dit hele complex van rechten heette de ambachtsheerlijkheid; het gebied 
waarvoor die rechten golden was het ambacht, hoewel dat laatste ook wel 
de ambachtsheerlijkheid werd genoemd. Dat gebied hoefde niet samen te 
vallen met een parochie of een dorp. Een voorbeeld is Westvoorne. Dat 
eiland bestond uit de stad Goedereede en een viertal ambachten: het 
Oudeland, het Oude Nieuwland, West Nieuwland en de Oude Oostdijk. 

 
Wie behartigde nu de plaatselijke rechtspraak? Dat waren de colleges van 
schepenen ofwel schepenbanken. Genealogen kennen uiteraard de 
rechterlijke archieven, welnu dat waren dus de archieven van schout en 
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schepenen gezamelijk. En daarin vinden we dus de de zojuist genoemde 
zaken: testamenten, contracten etc. 

 
Tot zover ziet het er allemaal tamelijk overzichtelijk uit. Aan de top de graaf 
die over het gehele graafschap ging, daaronder de baljuwen die de 
baljuwsdistricten onder hun hoede hadden namens de graaf met de hoge 
vierscharen belast met de hoge rechtsmacht en daarbinnen weer de 
ambachten waarvan de rechten waren of konden worden beleend aan 
ambachtsheren en waar de schout, die samen met de schepenen de 
plaatselijke rechtbank vormden, de graaf vertegenwoordigden. 

 
Voorne en Putten 
Hoe zat het nu precies met Goeree-Overflakkee? Een vraag die natuurlijk 
opkomt is: tot welk baljuwschap hoorde nu wat nu het tegenwoordige 
eiland Goeree-Overflakkee is. Dat lag wat gecompliceerd; Van der Gouw 
noemt Goeree-Overflakkee ‘een staalkaart van staatkundige 
ingewikkeldheid’.  Het lag verdeeld over drie baljuwsdistricten namelijk 
Voorne, Putten en Zeeland-Beoosterschelde.  

 
 

Twee van die baljuwschappen, namelijk Voorne en Putten, nemen in de 
staatkundige geschiedenis van het huidige Zuid-Holland een wat aparte 
plaats in; vandaar dat nu even wat dieper wordt ingegaan op de historie van 
beide baljuwschappen. 
Voorne 
Hiervoor bleek dat de graaf van Holland zich gedroeg als een keizer binnen 
zijn eigen rechtsgebied. Dat betekent dat de graaf zich bevoegd achtte om 
zelf als leenheer op te treden, en dat deed hij dan ook. Het gebied tussen de 
Maasmond en de grens met Zeeland moet ooit in leen zijn gegeven aan een 
adellijk geslacht dat we kennen als de heren van Voorne. Hoe en wanneer 
dat precies is gegaan weten we niet.  Wat we wel weten dat in 1108 voor het 
eerst een heer van Voorne wordt genoemd en dat de heren van Voorne de 
graaf van Holland als leenheer erkennen. Het was wel een bijzonder leen.  
Want binnen het Voornse gebied zijn de heren van Voorne zo goed als 
onafhankelijk. Zij oefenen de volledige rechtspraak uit, waarbij zij ook de 
doodstraf mogen uitspreken (een grafelijk recht); zij innen zelf alle 
belastingen en roepen zelf ook hun onderdanen op ten oorlog. Als de heer 
van Voorne met zijn mannen de graaf van Holland volgt om oorlog te 
voeren dan doen de heren van Voorne dat onder hun eigen vaandel. En op 
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die titel, namelijk onafhankelijk heer van Voorne kon Gerard van Voorne 
aan de nederzetting Goedereede enkele stedelijke rechten verlenen. Echter: 
dit vrijwel geheel onafhankelijke ministaatje was een zogenaamd rechtleen: 
het kon alleen vererven in de mannelijke lijn. Als in 1372 de laatste vrouwe 
van Voorne kinderloos overlijdt valt zoals dat heet de heerlijkheid Voorne 
terug in ‘’s graven boezem’. In feite valt de heerlijkheid Voorne dan terug 
van zelfstandigheid naar een baljuwschap. Vanaf dat moment is het de 
baljuw van Voorne die namens de graaf in de heerlijkheid de scepter zwaait. 
Opvallend is echter dat in de grafelijke administratie de heerlijkheid Voorne 
als afzonderlijke administratieve eenheid is blijven bestaan. Als veel later 
Willem van Oranje zijn eed als stadhouder aflegt dan wordt hij ook 
stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, West-Friesland en ..... Voorne. 
Voorne staat dus op één lijn met Holland, Zeeland etc.  De stad Brielle, de 
‘hoofdstad’ van Voorne heeft zelfs nog geprobeerd als apart gewest de Unie 
van Utrecht te tekenen en als Brielle haar zin had gekregen had er dus een 
apart gewest Voorne geweest. Dat is echter door de Staten van Holland 
altijd tegengehouden. 

 
Maar nog in 1729 voert Van Alkemade in zijn Beschryving van de stad 
Briele en den Lande van Voorn (een werk dat hij in opdracht van het 
Brielse stadsbestuur samenstelde) een reeks van argumenten aan om aan te 
tonen dat Voorne ‘van ouds op zig zelven niet alleen bestaan hebbe, maar 
dat het ook een zekere Souverainiteit op zig zelven geweest is, en een 
Statendom, wiens wedergade in den Lande niet gevonden werd’ was en 
verder ‘niets gemeens met de naburige Provincien van Holland, of Zeeland 
in ’t minste heeft gehad.’  Historisch gezien was het een aparte heerlijkheid 
waarvan de rechten waren overgegaan op de Staten van Holland in hun 
hoedanigheid van rechtsopvolger van de graven van Holland, praktisch 
functioneerde het als een baljuwschap binnen Holland waarvan alleen de 
afzonderlijke administratie nog herinnerde aan de vroegere zelfstandigheid. 

 
Zojuist werd opgemerkt dat aan de baljuwschappen de hoge rechtspraak 
was opgedragen. In het baljuwschap van Voorne was dat het college van 
leenmannen. Op bestuurlijk en rechterlijk gebied werd de Baljuw bijgestaan 
door een college van tien Leenmannen. Ieder jaar acht dagen voor mei 
diende de Baljuw bij de Heer of wanneer deze over het graafschap Holland 
een Stadhouder aanstelt, bij hem, een voordracht in van twintig personen. 
Zij moesten goede mannen zijn en ieder diende een Voorns leen te bezitten. 
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In 1630 komt daar de eis bij dat twaalf van hen tevens moeten behoren tot 
de breedste geërfden van het Land van Voorne. 
Praktisch zou dat betekenen dat de hoge rechtspraak voor dorpen, die 
binnen de heerlijkheid Voorne lagen zoals bijv. Melissant of Herkingen, 
werd gedaan door dat college dat zetelde in Brielle. Ook voor beroepszaken 
zou men zich dus moeten vervoegen bij de baljuw van Voorne en de 
leenmannen in Brielle. Gezien de moeilijke bereikbaarheid van West- en 
Zuidvoorne werd gewerkt met substituut-baljuwen. 
Putten 
Een soortgelijk verhaal maar wat minder geprononceerd valt te vertellen 
over de heerlijkheid Putten. Ook het land van Putten vormde in de 
middeleeuwen een afzonderlijke heerlijkheid. Ook hier valt over het vroege 
ontstaan weinig met zekerheid te zeggen maar Van der Gouw concludeert 
dat in de dertiende eeuw de heren van Putten in het bezit zijn van de 
volledige landsheerlijkheid; ook hier ging het om een vrije en hoge 
heerlijkheid. Iets eerder dan het geslacht Voorne stierf in 1361 ook het huis 
van Putten en Strijen uit. Er zijn dan nog wel erfgenamen maar de graaf van 
Holland ging met de belening accoord onder voorwaarden die de 
onafhankelijkheid van de heerlijkheid uitholden.  Uiteindelijk wordt de 
erfopvolging aan graaf Philips van Bourgondië verkocht; de laatste heer van 
Putten was Karel van Bourgondië. Daarna werd de heerlijkheid Putten in 
feite geruisloos een gewoon baljuwschap met als bijzonderheid dat de 
baljuw geen baljuw heet maar ruwaard. Vandaar de titel: ruwaard van 
Putten. 
Wel behielden de leenmannen van Putten na enig juridisch getouwtrek in 
1594 “het recht om zelf nieuwe keuren te maken en de oude aan te vullen 
of te veranderen, zoals zij ten nutte van het land en de ingezetenen nodig 
zouden oordelen, mits niet strekkende tot nadeel van de Hoge Overheid, 
met vrijheid aan de ambachtsheren en plaatselijke gerechten om over 
bepaalde artikelen van de keuren bij het Hof hun beklag te doen.”  
Ook hier geldt dat men voor het hogere recht zich moest vervoegen bij de 
hoge vierschaar en voor de heerlijkheid Putten bevond die zich in het hof 
van Putten te Geervliet. Iemand uit Ooltgensplaat die een misdrijf had 
begaan kwam dus in Geervliet voor de rechter. 
Hoge en lage heerlijkheden 
In afwijking van het basisschema waarin de ambachtsheerlijkheden de lage 
rechtspraak voor hun rekening namen waren er ook enkele heerlijkheden 
waaraan de hoge rechtspraak was opgedragen. Een voorbeeld is 
Middelharnis: dat was een zgn. hoge heerlijkheid. Dat betekent dat de 



 15 

rechtspraak die buiten de bevoegdheid van  een ‘gewone’ 
ambachtsheerlijkheid viel en normaliter was opgedragen aan de hoge 
vierschaar van het baljuwschap toch door een plaatselijke rechtbank kan 
worden behartigd. Anders gezegd: ernstige misdrijven als moord, 
brandstichting, roof, verkrachting etc. gepleegd binnen het rechtsgebied van 
Middelharnis kwamen dus in Middelharnis voor de rechtbank. Let wel: het 
onderscheid tussen twee rechtbanken (hoog en laag) bleef wel bestaan. De 
hoge rechtspraak was een taak van een college van ‘mannen crimineel’ 
onder leiding van een baljuw; lage rechtspraak was een taak van het 
schepencollege onder leiding van een schout. Middelharnis had dus een 
baljuw én een schout; het lastige is dan wel dat vaak beide functie door één 
en dezelfde persoon werden ingevuld. Het kwam zelfs voor dat de ‘mannen 
crimineel’ dezelfde waren als de schepenen. Maar formeel waren het twee 
gescheiden rechtbanken. 
In Grijsoord (Oude- en Nieuwe-Tonge) lag het weer iets ingewikkelder. 
Men hanteerde daar niet de eenvoudige tweedeling hoge en lage rechtspraak 
maar hoge, middelbare en lagere rechtspraak. De lagere rechtsmacht hield in 
dit geval in dat de boetes een bedrag van 7 schellingen niet te boven mocht 
gaan. De middelbare rechtspraak omvatte zwaardere vergrijpen waarbij 
straffen mochten worden opgelegd als kaakstelling en verbanning uit 
Grijsoord en Overflakkee en boeten boven zeven schellingen.  De hoge 
rechtspraak was oorspronkelijk voorbehouden aan de heren van Voorne, 
vervolgens aan de graaf van Holland en tenslotte aan de taten van Holland 
als hun rechtsopvolgers. Maar die droegen die taak over aan de baljuw van 
Voorne die daarvoor een speciale commissie kreeg. En vervolgens liet die 
het werk weer doen door een substituut-baljuw. Verder werd binnen 
Grijsoord een college van 7 mannen crimineel benoemd die de hoge 
rechtspraak voor zijn rekening nam. 
Ook in Dirksland treffen we een enigszins aparte situatie aan. Antheun 
Janse die een dikke pil heeft geschreven over de ridderschap in Holland 
schaart Dirksland onder de hoge heerlijkheden hoewel het bij mijn weten zo 
nooit wordt of is genoemd.  Maar ook in Dirksland kennen we een baljuw 
crimineel en mannen crimineel die enige criminele zaken mochten 
behandelen; hoofdmisdaden vielen echter onder de baljuw van Voorne en 
de leenmannen. 
Verder wordt nog gewezen op de situatie op Westvoorne. Tot 1578 
moesten de Voornse leenmannen regelmatig de Flacquee oversteken naar 
het eiland Westvoorne om daar op het stadhuis van Goedereede de lopende 
strafzaken te behandelen ‘tot haren grooten costen, ende ongeriefte’, 
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hetgeen zelfs leidde tot nalatigheid in de rechtshandhaving op het eiland. In 
het genoemde jaar besloten de Staten daarom dat straf- en burgerlijke 
processen voortaan konden worden gevoerd voor en door de substituut-
baljuw en zeven, van het eiland afkomstige, ‘mannen van beschikke’, 
waarmee aan het genoemde ongemak een eind werd gemaakt. Hoewel over 
het bezit van leengoed niet wordt gesproken zullen deze ‘mannen van 
beschikke’ qua sociale status te vergelijken zijn met de leenmannen: het 
octrooi van de Staten zegt dat personen van ‘de notabelste, gequalificeerste 
en bequaemste inwoonderen (...) genomineert sullen worden, daeronder die 
gecommitteerde tot die dyckagie sullen sijn begrepen’.  
Tenslotte nog iets over de hoge heerlijkheid Klinkerland zo ongeveer tussen 
Nieuwe-Tonge en Herkingen. “Het octrooi, dat in 1505 door Filips de 
Schone werd verleend aan Jeronimus Lauwerijn, is in meer dan een opzicht 
merkwaardig. Zo werd Lauwerijn naast de hoge - ook de middelbare - en 
lage jurisdictie verleend over de gehele polder. Dat hield in dat de heer van 
Klinkerland middelbare - en lage juridische rechten in de polder kon gaan 
uitoefenen, die de heren van Grijsoord en Herkingen al van oudsher 
bezaten. Geschillen hierover bleven dan ook niet uit. (...) De hoge jurisdictie 
werd uitgeoefend door een baljuw en zeven mannen-crimineel, aangesteld 
door de halsheren. De mannen-crimineel werden gekozen uit bewoners van 
het Grijsoordse, Herkingse en Melissantse gebied van Klinkerland. Konden 
in het gebied van Herkingen of Melissant geen personen worden gevonden, 
die bekwaam geacht werden om recht te spreken, dan werd gekozen uit 
inwoners van Nieuwe-Tonge. De rechtbank was gevestigd in het raadhuis 
van Nieuwe-Tonge.”  Het blijft natuurlijk opvallend dat zo’n afgelegen 
polder waar bij wijze van spreken een halve man en een paardekop woonde 
tot hoge heerlijkheid werd gepromoveerd.  

 
  

12 UIT DE ARCHIEVEN 1 
 
Door Eva Lassing 
 
Tradities leven voort 
Onlangs mocht ik de jaarvergadering van de boedel Bigge bijwonen. Voor 
wie het niet weet: de boedel Bigge is een fonds dat de erfenis van Pieter 
Bigge, de in 1721 overleden inwoner van Ooltgensplaat, beheert. De 
vergaderingen vinden altijd op 25 november plaats, en dan worden de dat 
jaar ter beschikking staande gelden (uit pachtopbrengsten) volgens een 
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strenge verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten en kerkelijke gemeenten 
van Ooltgensplaat en Den Bommel (of hun rechtsopvolgers, het deel voor 
de burgerlijke gemeenten komt nu aan het Welzijnsfonds Oostflakkee). Een 
dergelijke instelling, waarbij de opbrengst naar het armbestuur van Oude-
Tonge (nu naar het genoemde Welzijnsfonds) is de boedel Dabbe, die al 
dateert van 1612. 
Op de jaarvergaderingen worden bestuurders en belanghebbenden onthaald 
op de nodige versnaperingen. Nu gebeurt dit op bescheiden schaal; dat het 
vroeger wel anders toeging moge blijken uit deze rekening van 1798. Arend 
Wittekoek, herbergier en winkelier aan de Kaai in Oude-Tonge stuurde die 
aan de boedel Dabbe vanwege de kosten die gemaakt waren voor de 
vergadering van 14 juni 1798. Wel moet opgemerkt worden dat er meestal 
een dertigtal mensen aanwezig was op zo’n vergadering, dus misschien viel 
het bedrag per persoon dan nog wel mee … 

 
Dabbens Boedel debit aan Arend Wittekoek wegens de teering gedaan op 
den 14 Junij 1798 

 
een boucaal met de vragt     f 3-12-0 
aan kalfs vleesch`      10-4-4 
agt brooden,koekjes en beschuijt en braaden van vlees  10-11-0 
een Westphalze ham met de vragt    3-13-4 
52 pond zalm a 6 st. het pond     15-12-0 
het brenge van de zalm      1-12-0 
aan aardbezieen      2-10-0 
aan salas en ajuijn      1-12-0 
13 pond zuijker a 13 st het pond    8-9-0 
3 pond zuijker a 15 ½ st het pond    2-6-8 
1 ½ pond candijk a 24 st     1-16-0 
10 loot thee a 4 gl het pond     1-5-0 
3/8 pond coffij       0-11-4 
aan boom-olij       1-8-0 
6 pond boter a 7 st      2-2-0 
3 pond vette kaas      0-12-0 
3 pond comijne kaas   `   0-8-4 
3 pond gerookt vlees      0-18-0 
zout, peper en kruijdnagels     0-18-0 
8 kannen bier       1-4-0 
6 sropjes [stopjes?)      0-6-0 
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mostert        0-2-0 
een ben lange pijpen      1-12-0 
2 ½ pond tabak a 18 st      2-5-0 
korte pijpen       0-1-0 
2 kaarse       0-2-8 
na Stad en Middelharnis geweest    3-0-0 
tafelgoed       6-0-0 
40 flesse roode wijn a 16 st     32-0-0 
38 flesse witte wijn a 14 st     24-16-0 
4 fleese Rijnze wijn a 18 st     3-12-0 
2 flessen azijn       0-4-0 

 
Somma        fl. 144-15-
0 
Voldaan op 20 juli 1798 

 
NB: de boedel keerde aan armlastigen over hetzelfde rekeningjaar het 
bedrag van f 246 uit. 
(archief vml. gemeente Oude-Tonge, inv.nr. 1975, bijlagen bij de rekening 
van de boedel Dabbe over de jaren 1794-1812) 

 

13  UIT DE ARCHIEVEN 2 
  

 Door Eva Lassing 
De pastorie weer netjes voor de volgende predikant 
Het is tot in onze tijd gebruikelijk dat de dorpspastorie weer 
netjes opgeknapt wordt voor de nieuwe dominee. In Oude-
Tonge wordt momenteel de tijd van vacant zijn benut voor het 
opknappen van het toilet van de pastorie (ik zag tenminste 
onlangs een container met oude tegels en sanitair voor de deur 
staan). 
Bij het doorlezen van oude kerkrekeningen van Oude-Tonge heb 
ik dit keer eens niet naar de inkomsten uit landpacht, collecten 
etc. gekeken maar naar de uitgaven voor de pastorie. En zo zie je 
dan (we beperken ons nu even tot de laatste decennia van de 
achttiende eeuw) dat de plaatselijke timmerman, metselaar, 
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schilder en smid elk jaar wel een rekening indienden bij de 
kerkenraad voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. De 
kosten varieerden van f 100 tot soms f 300 per jaar.  
Maar leuker is te lezen over de ‘extra’ uitgaven die meestal 
samenvallen met de komst van een nieuwe predikant. In 1781, bij 
de komst van ds. Philippo, werd er ruim f 8 aan 
schoonmaakmiddelen uitgegeven, werden er twee wagens 
schelpen aangevoerd om de tuin te verfraaien en verdienden drie 
vrouwen uit het dorp samen f 23 aan de schoonmaak. Ook de 
komst van ds. Vetter in 1797 werd grondig voorbereid: Hester 
van Heukelom en   

   
 
Ds. Vetter    Philippo 
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Schoomaak pastorie 
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Adriaantje Koert hadden een leuk inkomen aan hun 
schoonmaakwerk. Ze kregen waarschijnlijk 15 stuivers per dag, 
en dan is te herleiden dat ze toch zeker twee weken bezig zijn 
geweest. Ds. Vetter stelde ook eisen aan de tuin: er werd voor f 8 
aarde aangevoerd om de tuin weer op orde te brengen. Wie weet 
was die tuin wel een paradijsje, er moet zelfs een wijngaard, of in 
elk geval een aantal druivenranken, geweest zijn gezien het in  
rekening gebrachte bedrag voor het snoeien. Vetters voorganger 
Mettengang werd misschien wel gepaaid met een nieuw 
behangetje en gordijnen. In 1793 werd ruim tien gulden betaald 
voor “gaas voor gordijnen”, en de grootse uitgave dat jaar betrof 
64 gulden, 8 stuivers en 14 penningen voor behang, dat Arij 
Koert in Middelharnis moest ophalen bij ene H. Fucher. Behang 
was in die tijd nog niet zo gewoon als later, en hoorde tot de 
duurdere aankleding van een vertrek. Je kon ter plekke 
behangsels laten schilderen, maar misschien kwam het behang 
voor de Oude-Tongse pastorie wel kant en klaar uit de 
behangselfabriek in Hoorn, die omstreeks 1777 daar gesticht was 
door een aantal goedwillende lieden als een soort 
werkverschaffingsproject. 

 
Uit saaie rekeningen zijn toch altijd leuke details te halen! En ook 
voor de genealoog. De genoemde Hester van Heukelom kwam 
vanuit Rotterdam als weduwe naar Oude-Tonge, trouwde in 
1784 met de weduwnaar Pieter Hartman, deze overleed acht jaar 
later, en zo was Hester in 1797 waarschijnlijk blij met de extra 
inkomsten voor haar en haar drie kinderen van 12, 11 en 9 jaar. 

 
Bron: archief van de Herv. Gemeente Oude-Tonge (SAGO), 
inv.nr. 143-144 
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14 Zoeken in notariële archieven 
  
 Door Eva Lassing 

 Je wilt weten of je voorouders een testament hebben gemaakt, of 
ze een hypotheek nodig hadden, of ze land gekocht of verkocht 
hebben? Dan zijn de archieven van notarissen de aangewezen 
plek om te zoeken. Maar die notarissen van vroeger hebben 
natuurlijk bij het maken van hun akten en indexen niet eraan 
gedacht om hun werk voor dat soort doeleinden gemakkelijk 
toegankelijk te maken. Ze waren wel verplicht om elk jaar een 
overzicht van de dat jaar opgestelde akten te maken, een 
repertoire, met daarin vermeld de soort akte en welke personen 
daarin een rol hadden. Nadeel bij het terugzoeken is dat je dus 
maar per jaar een overzicht hebt, en dan gerangschikt op datum 
van de akte, niet op naam.  
Met een paar vrijwilligers zijn we al een tijdje geleden begonnen 
om een overzicht te maken van notariële aktes van Goeree-
Overflakkee in de negentiende eeuw. Het ultime streven is om 
een grote database te maken van alle jaren en alle notarissen bij 
elkaar. Bij het huidige groepje medewerkers ontbreekt echter de 
kennis en vaardigheid om zoiets voor elkaar te krijgen. Daarom 
hebben we tot nu toe een aantal aparte (Excel) bestanden 
gemaakt, voor elke notaris een apart bestand. Maar binnen zo’n 
bestand kunt u dan zoeken op naam over een groot aantal jaren 
tegelijk. 
Bij de akte wordt ook het inventarisnummer van het archief 
vermeld, zodat u op het Streekarchief gemakkelijk de juiste doos 
op kunt vragen. Want u moet natuurlijk op het archief zijn om de 
originelen te raadplegen. Let op: als bij een akte staat 
“brevetakte”, dan betekent dit dat de akte alleen bij de klant is 
bewaard, niet bij de notaris en dus ook niet in het archief. En 
voor het origineel moet u het inventarisnummer van de zgn. 
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minuutakten (de complete akten) opgeven, niet het nummer van 
de repertoires. 

 
Van de volgende plaatsen op Goeree-Overflakkee zijn notariële 
archieven aanwezig (zie website streekarchief) 

 
Voor de volgende notarissen zijn inmiddels toegangen gemaakt: 
Herkingen.  Jan Deugt. 1770-1797 
Ooltgensplaat. Van Weel 1812-1842 
Ooltgensplaat. A. van Weel Dz 1843-1872 
Ooltgensplaat. A.J.C. van Weel  1873-1895 
Oude-Tonge. P. Anemaet 1811-1823 
Oude-Tonge. C. Anemaet 1824-1851 
Oude-Tonge. A.A. Bode 1863-1893 
Oude-Tonge. J. van Ispelen 1896-1906 
Sommelsdijk. S.H. Anemaet  1813, 1819-1860 
Middelharnis. L. Kolff van Oosterwijk  1824-1835 
Middelharnis. P. de Vries  1843-1860 
Middelharnis. Chr. de Vries 1860-1880 

 
Momenteel wordt er gewerkt aan de notarissen van Ouddorp 
van1810 tot 1853 

 
Alles is te vinden via de website www.genealogieflakkee.nl   In 
het menu kiezen voor Bronbewerkingen en dan Notarissen. Bent 
u op het archief, dan moet u ook daar de website raadplegen, 
want deze toegangen staan niet op het netwerk van het archief, 
en zijn daar ook niet in geprinte vorm beschikbaar. 

 
 

Voorbeeld van een repertoire van notaris Van den Tol te 
Ouddorp: 
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15 Huizen in het dorp van Melissant (1) 
 
Gegevens uit het Rechterlijk Archief van Melissant nr. 1, verzameld door 
wijlen dhr. M. Zaaijer uit ’s-Gravenhage. 
28-4-1704 comp. Cornelis Abrahamsz. Dorenheim i.v.m. een schuld een 
Hubertus Mogge te Ziericxzee groot 120 gld. Spruijtende uit geleende gelde. 
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Ter meerdere zeeckertheijt verbindt hij seecker huijsinge, schuere, 
wagenhuis en ovenkeet gelegen op den dorpe van Melissant, belent oost de 
Straat, west den Agterwegt, zuit Marinus Visbeen, noord ’s Heerendijk 
 
31-9-1706 comp. Jannetjen Klaas, weduwe van Marinus Visbeen voor de 
helft, item Dingeman en Pieter Visbeen, erfgenamen van Marinus Visbeen, 
Annetje Visbeen gehuwd met Teunis Kersland voor de wederhelft, 
verkopen aan Jacob Lauwe Gestel seecker huijs en schuur gelegen binnen 
den dorpe van Melissant, belent oost de Straat, west de Achterwegt, noord 
Kornelis Doorenheim, zuijd Gerbrant Marcusse, voor 160. Gld, belast met 
een rente van 12 st. ’s jaers. 
 
21-6-1709 comp. Jacob Cornelis van der Vlist i.v.m. de verkoop aan Jan 
Jansz. Van Dijcke van seecker huijs, schuur en hoff met het plantsoen 
daerop staende gelegen in den dorpe van Melissant, belent oost de Straet, 
west de Achterweg, noort Gerbrant Merkisz Breur, zuid, Johannes 
Dorenheim, voor 250 gld. 
 
2-4-1715 comp. Mathijs Lendertsz. Kooman en Jacob Laeuwe Gestel 
voochden over de minderjarige kinderen van Gerbrant Merkis Breur i.v.m. 
het transport t.b.v. Beije Swaehil van een huijs, schuur met de erve gelegen 
binnen den dorpe van Melissant belent oost de Straet, west de Achterwegt, 
noord Jacob Laeuwe Gestel, zuid Jan van Dijcke, voor de som van 760 gld. 
Belast met een rente van 3 gld t.b.v. de Armen van Melissant. 
 
12-10-1716 Comp. Abram Jansz. Lodder, curateur van de boedel van 
Cornelis Abramsz. Dorenhein i.v.m. het transport t.b.v. Jan Jansz. van Dijk 
den ouden van zeecker huis, schuur en ovenkeet gelegen op den dorpe van 
Melissant, belent noort den Dijck, zuid Jacob Lauwe Gestel, oost de Straet, 
west de Achterweg voor de som van f 475 belast met een rente van f3,- 
t.b.v. de armen van Melissant. 
 
28-10-1724 comp. Cornelis Dusart schout en secretaris van Melissant i.v.m. 
het transport t.b.v. Willem Pitersz. De Swarte van een huijsje, schuurtje en 
gevolge van dien staende op Melissant, bij Cornelis Dusart in 1724 
getimmert, belent noort de huijsinge van Jan van Dijke, zuid Jan van Dijke’s 
ovenkeet, voor de som van f 400:30:- 
 
Huizen in het dorp van Melissant. 
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Nr. volgens het qouhier der verpondingen 1731. 
1. Jan van Dijkes kinderen 
2. Willem de Swarte, nieuw getimmerd. 
3. Abraham Gerbrants Breur, nieuw getimmerd. 
4. Beije Swanhils weduwe. 
5. Jan van Dijkes kindern, nieuw getimmerd. 
6. Marijnis Visbeen, nieuw getimmerd. 
7. Agata Arens kinderen. 
8. Abram Leenderts Getel. 
36 Raathuijs. 
 
8-1-1729 comp. Willem Langstraat i.v.m. zijn schuld aan Jan Jans. Looijkes 
hospes binnen Dirksland groot 100 gld. spruijtende uijt sake en per reste de 
kooppenningen van een huijsje en lassetje staende tegenover de Spije 
tusschen het Raathuijs van Melissnt aan de eene en het Spuijrat aan de 
andere zijde op dese jurisdictie. De koopsom bedroeg 150 gld. 
 
25-1-1727 Kocht Jan Jansz. Looijkes dit huijsje van Gerrit, Lijsbet en 
Hendrikje Jans van de Bos voor de ene helft en van Johannes en Adriana 
Jaspers voor de mederhelft voor 55 gld. 
 
2-3-1730 comp. Willem Langstraat i.v.m. transport t.b.v. juffr. Cornelia 
Alebeecque woonende te Sommelsdijk van een huijsje staande tegenover de 
Speuije tussen ’t Raathuijs van Melissant aan de eenen het Speijrat aan de 
andere zijde op dese jurisdictie, voor 257 gld. 
 
27-2-1723 comp. Matthijs Leenderts Cooman als armmeester alhier 
mitsgaders als gelaste van de meerderjarige kinderen van Johannes 
Doornheijn i.v.m. transport t.b.v. Marinus Dingemansz. Visbeen van seker 
huijsinge en schuurtje staande op den dorpe van Melissant aan de westzijde 
tussen de huijsinge van Agatha Arens aan de zuijtzijde  en Jan Janse van 
Dijke aan de noortzijde, voor 170 gld. 
 
28-10-1724 comp. Cornelis Dusart i.v.m. de verkoop aan Willem Pietersz. 
De Swarte van een huisje, schuurtje en gevolge staande op den dorpe, 
belent noortzijde de huijsinge van Jan van Dijkeen aan de zuijtzijde den 
selve van Dijke’s ovenkeete, voor 400 gld. (in den jare 1723 getimmert) 
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30-4-1729 compareren Laurus de Bruijne als diaconijarmmeester van 
Oude Tonge in die qualitit voor de ene helft, Marcus Gerbrants Breur voor 
1/5, Aagje Gerbrants Breur voor 1/5, Abram Gerbrants Breur voor 1/5 en 
nog Aart Gerbrants Bruer en Leenderts Abrams Lodder mede ijder voor 
1/5 in de helft van de wederhelft en nog met hun vijven voor 1/5 part, Aart 
Claas Bosschieter voor 1/3, Cornelis Davids Gestell voor 1/3 en Leendert 
den Tuijnder als diaconijmeester van Dirksland mede voor 1/3 part in 1/5 
part, Engel de Wolf voor 1/5 part, Megtel Cornelis Breeman voor 1/5 part 
en de kinderen van Stijntje Appel, in haar leven huijsvrouw van Elias 
Gerrits Danser, voor het resterende 1/5 part in de helft van de wederhelft 
en dus tesamen voor ’t geheel inzake de verkoping t.b.v. Abram Gerrits 
Breur van een huisje, schuurtje en gevolge staande op den dorpe van 
Melissant. Belent aan de eene zijde Willem Pietersde Swarte en aan de 
andere zijde Beije Swanshils weduwe, voor 169 gld. 
 
30-12-1730 comp Abraham Leenders Gestell woonende in den polder van 
Dirksland i.v.m. een schuld aan Cornelis Nieuwenhoven, bailliu en dijkgraaf 
van Dirksland groot 400 gld. Hij verklaart specialijk te verbinden zijn huijs, 
schuur en hoff staande en gelegen op den dorpe van Melissant annex het 
kerkhoff. 
 
4-8-1731 comp. Abram Leenderts Gestell i.v.m. het transport t.b.v. 
Abraham Kolff van zijn huis, schuur en boogaartje gelegen op den dorpe 
van Melissant annex het kerkhoff voor 600 gld. 
 
 
16 NIEUW BESTUURSLID 
 
Mag ik mij aan u voorstellen. 
Mijn naam is Maatje Hansen, geboren Koese en ik kom uit Stellendam. Ik 
ben ongeveer 15 jaar geleden enthousiast gemaakt voor de genealogie door 
een toenmalig bestuurslid van de Stichting. Hij liet me zulke leuke dingen 
zien die hij had kunnen vinden over zijn familie. Ik had al langer in een 
schriftje familiegegevens verzameld en daarmee ben ik begonnen. Ik werd 
donateur en bezocht het “Feijne Kwartier” in Dirksland, kocht een laptop 
en bracht vele uren door in het archief van de Gemeente Goedereede. Daar 
kwam mijn stamboom tot stand. Soms verwonderd, soms teleurgesteld 
kwam ik dan thuis en ging alles verwerken.  
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Toen het Genealogisch Centrum moest verhuizen werden de bezoeken 
mijnerzijds minder. Alleen de jaarlijkse open dag begin maart werd trouw 
bezocht. Diverse familiegerelateerde mensen werden ontmoet en soms werd 
er over en weer geholpen. Ieder jaar kijk ik daar naar uit.  
Een paar jaar geleden werd er in de nieuwsbrief (eigenlijk een bewaarboekje) 
gevraagd of er mensen waren die vrijwilliger wilden worden en uiteindelijk 
heb ik me toen bij de open dag daarvoor aangemeld. Ik was welkom en ging 
me bemoeien met het inplakken van de advertenties (oude en nieuwe) uit 
diverse kranten, alles natuurlijk wel gerelateerd aan het eiland. Met de 
andere vrijwilligers werd een prima, vriendschappelijke band gelegd. Iedere 
vrijdagmiddag komen diverse vrijwilligers dan ook samen om de collectie 
weer aan te vullen met nieuwe rouw-, trouw en geboorte aangelegenheden. 
Mappen over diverse plaatsen bijgevuld en ga zo maar door. Altijd welkom 
in het Streekarchief, waar we aan de koffietafel gezellig samen koffie of thee 
drinken.  
Een vacature ontstond binnen het bestuur doordat  Mevr. Cathy Westdorp, 
na vele jaren bestuurslid te zijn geweest, dit bestuur ging verlaten. Ik werd 
gevraagd of ik als bestuurslid wilde gaan meedraaien.  
Voelde me vereerd en heb ja gezegd. Wel met het beding dat ik de 
plakgroep kon blijven doen. 
Ik hoop u graag eens een keer te ontmoeten in het Streekarchief, tijdens 
onze vrijdagmiddagopening of tijdens een open dag.  
Maatje Hansen-Koese.   
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