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1 GENEALOGISCHE DAG  2015 

 
Een prachtige dag is het geworden de GENEALOGISCHE DAG 2015 en 
over bezoekers hadden we niet te klagen. Het lijkt wel alsof de neergaande 
trend die her en der bij dergelijke bijeenkomsten opvalt ons nog steeds 
voorbijgaat. De belangstelling voor de lezing van Wim Visser was groot. 
Evenals vorig jaar heeft hij een versie gemaakt die geschikt is voor deze 
nieuwsbrief en die u in deze uitgave aantreft bij nr. 6. Veel leesplezier met nr. 2 
van deze jaargang. 
  
 

2 TOEKOMST GENEALOGISCH CENTRUM 

 
Geen wolkje aan de lucht, de toekomst lacht ons. Dat denk je 
dan, maar ineens verschijnen er donderwolken. Volkomen  
onverwacht kregen de werkgroepleden te horen dat er woeste  
plannen zijn om de gehele benedenverdieping van het rondeel te  

gaan verhuren aan Zuidwester. Het is natuurlijk het goed recht 
van de gemeente om zijn eigen gebouw, c.q. een deel ervan aan 
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een ander te gaan verhuren. Toch kwam er al gauw een forse 
adder uit het gras, want ook de ruimte van de 
archiefmedewerkers moet eraan geloven en zelfs de helft van de 
studiezaal gaat op de schop. Dat betekent dat in de ruimte die 
overblijft de kantoorruimte gemaakt moet worden en dat er 
voor de studiezaal weinig overblijft. Dat is natuurlijk heel 
merkwaardig, want iedere gemeente in Nederland heeft de 
wettelijke plicht om burgers de gelegenheid te geven 
archiefstukken in te zien en daarvoor dus een ruimte te creëren. 
De archiefmedewerkers hebben al alternatieve plannen 
neergelegd, maar tot nu toe hebben die, los van het feit dat die 
zelfs praktischer waren, geen gehoor opgeleverd. Als u in de 
gelegenheid bent om een protestgeluid te laten horen in de 
richting van het college, willen u natuurlijk graag daarbij helpen. 
 
Cor Hameeteman 

 
3 Hidrive-informatie (herhaling) 
 
Als bestuur zijn wij op zoek naar nieuwe en moderne wegen om u als 
donateur van dienst te zijn. Wij hebben u bericht dat wij informatie willen 
gaan ontsluiten via een Hidrive (opslagruimte) in de cloud. Het voordeel 
hiervan is dat u op ieder gewenst tijdstip 24/7 toegang heeft tot de 
genealogische gegevens. 
 
Upgrade en donateurs account 
Onlangs hebben wij daartoe diverse links vrijgegeven naar de informatie die 
wij tot op heden in de cloud hebben gezet. 
Toch wel omslachtig en lastig vonden wij als bestuur. Vandaar dat wij onze 
Hidrive hebben geüpgraded naar een versie waarin meerdere gebruikers zijn 
aan te maken. 
Het is nu mogelijk om als donateur in te loggen waarbij u toegang krijgt tot 
alle mogelijkheden van de Hidrive, inclusief de mogelijkheid om de apps te 
downloaden voor de iPhone, Ipad, Android tablet, Windows8 computer 
e.d. 



 4 

Veel handiger en mooier. En overal toegang tot de genealogische 
informatie, 24/7. Echt aan te raden! 
 
Als u inlogt als donateur ziet u: 
• De map “public”. Deze bevat de informatie die wij als bestuur 
beschikbaar stellen. Als donateur heeft u alleen het leesrecht voor deze map. 
Hierdoor blijft de informatie ongewijzigd en derhalve voor iedereen 
hetzelfde. 
• De gebruiker “donateur2015”. In deze map heeft u alle rechten. Als u 
iets wenst te uploaden verzoeken wij u op de map “uploads van donateurs” 
te gaan staan, rechts te klikken en een nieuwe map aan te maken.  
Bijvoorbeeld met uw eigen naam, zodat de informatie traceerbaar wordt. 
Deze map biedt u de mogelijkheid om bestanden te uploaden en uit te 
wisselen met andere donateurs. Echter deze informatie is niet 
gecontroleerd, herschikt, etc. door het bestuur of een werkgroep. 
Toch nodigen wij u uit zoveel mogelijk informatie met ons te delen. 
Uiteindelijk streven wij er als bestuur na zoveel mogelijk genealogische 
informatie over families met de wortels op Goeree-Overflakkee te 
verzamelen en (grotendeels) te delen met donateurs. 
De genealogische informatie die wij graag van u ontvangen, al dan niet via 
deze Hidrive, zullen we graag in onze collectie opnemen, zodat deze voor 
het nageslacht bewaard blijft. 
Omdat dit een nieuw proces is, zijn wij nog aan het onderzoeken hoe wij 
een en ander gaan invullen, controleren, rangschikken etc. Hierbij dienen 
wij ook voor de map “public” rekening te houden met de privacy 
regelgeving. 
Tijd 
Het gevolg van deze upgrade is dat de gegevens die wij u ter beschikking 
willen stellen opnieuw dienen te worden geupload. Wij vragen uw begrip 
voor het feit dat dit enige tijd zal vergen. 
App 
De apps voor telefoons en tablets vindt u in de app store of google gewoon 
op “Strato hidrive EN app”.  
De app voor op de computer kunt u op dezelfde wijze vinden, maar staat 
ook op de Hidrive zelf na inloggen. 
 
Inloggen 
Inloggen als donateur kunt u op: 
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https://www.hidrive.strato.com/?&lang=nl  
 
Met als gebruikersnaam: donateur2015 (alles klein) 
Met als wachtwoord: Goeree2015 (de g is een hoofdletter) 
 
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. 
 
Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: 
info@genealogie@flakkee.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teun Koppenaal 

 
4 VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Veel donateurs hebben inmiddels hun bijdrage voor 2015 
voldaan. Als u nog niet in de gelegenheid was, of het 
vergeten was, kunt u hieronder de belangrijkste gegevens 
voor de betaling vinden. Minimumbijdrage € 17,50.  
Wilt u dit bedrag 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. Als u nog geen inlogcode hebt, 
kunt u die bij de secretaris aanvragen. 
 

5 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. 
 

6 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 

 

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
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7 Hoe werden onze dorpen bestuurd (1) 
 

Inleiding 
Alvorens op het eigenlijke onderwerp – het overheidsbestuur in de 
plattelandsdorpen – in te gaan wil ik een paar opmerkingen maken. 
1. De reden om iets over dit onderwerp te vertellen is de opvatting van 
het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee dat genealogie meer is dan 
alleen maar het verzamelen van namen van voorouders en geboorte- en 
overlijdensdata. Daar hoort ook bij de beeldvorming van de wereld waarin 
die voorouders leefden. Genealogen stuiten bij hun onderzoek (ik heb het 
hier dus over onderzoek in de 18e, de 17e  en mogelijk nog verder terug de 
16e eeuw) bijvoorbeeld op het feit dat voorouders trouwden voor de 
schepenbank, maar wat was dat eigenlijk? Of ze kwamen in aanraking met 
de schout, en hoewel de meesten wel weten dat een schout iets met justitie 
te maken had, blijft de positie van zo iemand toch vaak wat in het vage. 
Iemand anders heeft een voorouder die het tot baljuw heeft geschopt. Wat 
was dat voor een figuur? Op die vragen wil ik proberen een antwoord te 
geven. 
2. Een tweede opmerking betreft het volgende. Vandaag de dag leven we 
in Nederland (enkelvoud) en Nederland is een eenheidsstaat. Voor 1795 (de 
Franse tijd) was dat anders. Nederland bestond nog niet, wat wel bestond 
was de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar die Republiek moet u 
niet opvatten als een republiek zoals bijvoorbeeld Frankrijk een republiek is. 
‘Onze’ Republiek was allesbehalve een eenheidstaat en was niet meer of 
minder dan een samenwerkingsverband tussen een aantal zelfstandige 
staatjes, een verbond van “vacante monarchieën”, zoals de historicus van 
Deursen het uitdrukt.  Gelderland was een zelfstandig hertogdom, Utrecht 
een zelfstandige landsheerlijkheid evenals Overijssel, Friesland ook maar 
was historisch gezien een beetje een apart geval, Holland en Zeeland waren 
zelfstandige graafschappen. Elk van die gewesten hadden hun eigen 
tradities, hun eigen wetgeving en hun eigen bestuursinrichting. Ik vertel u 
nu meteen dat mijn verhaal het Hollandse (of meer algemeen het West-
Nederlandse) bestuursmodel betreft. Holland kende bijvoorbeeld 
baljuwschappen, ambachten en ambachtsheerlijkheden, Friesland niet. Daar 
kende met delen, grietenijen, grietmannen en hoofdelingen. In het oosten 
kende men marken en markgenootschappen. Het is onmogelijk om al die 
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variaties in kort bestek op een zinvolle wijze te behandelen. Kortom: ik 
beperk mij dus tot Holland en in mindere mate tot Zeeland, en uiteindelijk 
tot vooral de zuidelijke delen van de landen van Voorne en Putten dus het 
gebied dat we vandaag de dag Goeree-Overflakkee noemen. Waarom ik dat 
zo zeg, zult u uit het vervolg begrijpen. Het enige wat de verschillende 
gewesten met elkaar verbond (hetgeen niet betekent dat dat onbelangrijk 
was) was de in 1579 gesloten Unie van Utrecht, een 
samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk de strijd voort te zetten tegen 
de door Philips II gevoerde politiek. Het is belangrijk om steeds in de gaten 
te houden dat de verschillende gewesten nadrukkelijk en uitdrukkelijk hun 
zelfstandigheid wensten te behouden. Later is de Unie van Utrecht de 
geboorteakte van het Koninkrijk der Nederlanden genoemd maar dat is 
vooral een constructie achteraf van de generaties historici na 1813. De 
ondertekenaars van de Unie van Utrecht hadden absoluut niet de bedoeling 
om de grondslag te leggen voor een toekomstig koninkrijk. 
3. Een volgende opmerking is – maar dat blijkt ook uit de aankondiging – 
dat het hier niet gaat over het bestuur in de steden. Binnen de regio Voorne 
en Putten, blijven Goedereede, Brielle en Geervliet dus buiten beschouwing.  
4. Een vierde en laatste opmerking vooraf betreft het feit dat ook het 
waterstaatsbestuur buiten het vizier ligt. Weliswaar is dat voor deze streken 
vanouds een uiterst belangrijke bestuurstaak maar het uit de doeken doen 
van de wijze waarop de aanleg en onderhoud van waterkeringen e.d. was 
geregeld vergt een apart verhaal. Dijkgraven en polderbesturen blijven dus 
vanmiddag achter de horizon. Wel werden veel functies in de tijd voor 1795 
vaak in één persoon verenigd. De combinatie baljuw en dijkgraaf kwam 
bijvoorbeeld vaak voor en zelfs voor de tijdgenoot was het wel eens lastig 
om uit te maken in welke hoedanigheid iemand optrad. 
 
Graafschappen Holland (en Zeeland) 
 
Om het plattelandsbestuur in Holland in het juiste perspectief te plaatsen 
moet eerst iets worden gezegd over dat gewest Holland en over het 
ontstaan ervan. 
De Frankische koningen (Merovingers en Karolingers, de bekendste en 
belangrijkste was Karel de Grote 768-814) hadden hun rijk verdeeld in zgn. 
gouwen. Een aantal namen van die gouwen leven nog steeds voort als 
streeknamen (Oostergo, Westergo, Henegouwen, Breisgau in Duitsland, de 
Zwitserse kanton Aargau etc.). Over elke gouw werd een graaf (gouwgraaf) 
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benoemd dus in feite was elke gouw een graafschap. Het was mogelijk dat 
één graaf meerdere gouwen bestuurde. 
Tot de taak van de graaf behoorde: 
1. de invordering van hetgeen de koning toekwam; 
2. het aanvoeren van de mannen uit de gouw in tijden van oorlog; 
3. het uitvoeren van de bevelen van de koning. 
4. later werd daar ook de rechtsspraak aan toegevoegd.  
 
 Ook het gebied dat we nu met Holland aanduiden was onder de Frankische 
koningen verdeeld in gouwen. Hoewel we de indeling niet precies kunnen 
reconstrueren zijn voor het gebied van het huidige Holland en Zeeland (dus 
zeg maar de westelijke kuststrook) in elk geval de volgende gouwen bekend: 
• Walacria (Walcheren) 
• Scaldis (Schouwen) 
• Marsum of Masalant (Maasland) 
• Rijnland 
• Lake et Isla (Lek en IJssel) 
• Niftarlake 
• Kinhem (Kennemerland) 
• Wiron (Wieringen) 
• Texla (Texel) 
 
In de loop van de 9e tot de 13e eeuw gebeurden er drie dingen: 
1. Steeds meer gouwen kwamen in handen van steeds minder graven of 
anders gezegd: graven probeerden steeds meer gouwen in handen te krijgen, 
het liefst natuurlijk als één aangesloten gebied. 
2. In dat proces kwam in Holland één gravengeslacht bovendrijven dat wij 
kennen als het Hollandse huis. 
3. De graven (i.c. de graaf van Holland) wisten een steeds zelfstandiger 
positie te winnen ten opzichte van hun oorspronkelijke leenheer, de Duitse 
keizer. 
In een proces van enkele eeuwen werd in de tweede helft van de 13e eeuw 
“het stadium bereikt, dat de graven van Holland en Zeeland als landsheer 
beschouwd moeten worden: vorsten met een aaneengesloten territorium, 
waar normale staatszaken hun natuurlijkerwijze toevielen.”  Vanaf dat punt 
begint wat we noemen de landsheerlijke periode, de periode waarin de graaf 
van Holland en Zeeland de landsheer worden genoemd (met de titel graaf). 
Die graaf van Holland mogen we gerust beschouwen als keizer in zijn eigen 
rijk, als een soeverein en zelfstandig vorst. Zeeland was eveneens een 
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zelfstandig graafschap, alleen was de graaf van Holland ook doorgaans de 
graaf van Zeeland. We zeggen dan ook vaak in één adem: graaf van Holland 
en Zeeland. 
  
Wie waren dat? We kennen ze nog wel van de lagere school. Al eerder werd 
het Hollandse huis genoemd dat met Jan I, de zoon van Floris V, uitstierf, 
vervolgens tot 1354 kwam het Henegouwse huis, daarna het Beierse huis, 
waarvan de laatste een gravin was (Jacoba van Beieren) en tenslotte het 
Bourgondische huis en het Habsburgse huis. Ik noem de laatste graven: 
Philips van Bourgondië (1433-1467), Karel de Stoute (1467-1477), Maria 
van Bourgondië (1477-1582), Philips de Schone (1482-1506), Karel V 
(1506-1555) en tenslotte Philips II (1555-1581). Philips van Bourgondië was 
niet alleen graaf van Holland en Zeeland, maar ook hertog van Bourgondië, 
hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen, graaf van Henegouwen en zo 
nog wat meer. Hij was er nadrukkelijk op uit om een groot Bourgondisch 
rijk tot stand te brengen onder een centraal gezag. Dat ging natuurlijk niet 
vanzelf, want de vertegenwoordigers van de standen, en de steden waren 
gebrand op hun zelfstandigheid. Die hele Bourgondische droom spatte in 
tien jaar tijd uiteen onder het bewind van Karel de Stoute die in 1477 bij 
Nancy in Frankrijk sneuvelde. Zijn dochter Maria van Bourgondië werd 
gedwongen het Groot-Privilege te slikken. Zij trouwde met Maximiliaan van 
Oostenrijk en zodoende komen de Habsburgers in beeld. 
Met die Habsburgers is het in de beeldvorming wat vreemd gesteld en dat 
komt mede, omdat men gewend is vorsten aan te duiden met hun hoogste 
titel. Karel V bijvoorbeeld was keizer van Duitsland maar als keizer van 
Duitsland had hij in Holland niets te vertellen. Hij was hier de baas omdat 
hij graaf van Holland was. Hetzelfde geldt voor Philips II. Als koning van 
Spanje had hij hier ook niets te vertellen maar wel als graaf van Holland. In 
de beeldvorming lijkt het soms alsof de Nederlanden in oorlog waren met 
het land Spanje of dat de Nederlanden bezet waren door iets als de 
“Spaanse staat” maar dat ligt toch veel genuanceerder. 
Hoe het ook zij: koning Philips II was de laatste graaf van Holland. 
 
De Staten van Holland (en Zeeland) 
Er moet nog worden gewezen op een andere ontwikkeling. Hoewel de graaf 
de soevereine vorst was kon hij toch niet alles alleen af. Hij liet zich bijstaan 
door een grafelijke raad. Gaandeweg ontwikkelde die grafelijke raad zich tot 
wat we vanaf 1428 (als Jacoba van Beieren terugtreedt) de Staten van 
Holland noemen. Daarin zaten vertegenwoordigers van de adel (de 
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ridderschap) en de steden, het platteland werd geacht vertegenwoordigd te 
zijn door de ridderschap).  
Dan komt er in de loop van de 16e eeuw nog een figuur op het toneel: de 
stadhouder. De laatste graven, met name ook Karel V en Philips II waren 
zelden of nooit in Holland. Karel was altijd onderweg, Philips trok in 1559 
naar Spanje en liet zich hier niet meer zien. Beiden moesten voor het 
bestuur van de Nederlanden gebruik maken van plaatsvervangers: 
landvoogden (-dessen) en stadhouders. Om die stadhouders gaat het hier nu 
want deze figuur zou een sleutelrol gaan spelen (Willem van Oranje). 
Stadhouders kwamen uit de hoge adel en vervingen de landsheer in één of 
meer gewesten.  Zij voerden dus in samenspraak met de Staten het dagelijks 
bestuur in het gewest namens de landsheer. Let op de verhouding: de 
stadhouder vertegenwoordigde de landsheer, was dus aan hem 
ondergeschikt. Als vertegenwoordiger van de landsheer stond hij echter 
‘boven’ de Staten. 
Wat gebeurde er met de Opstand? De Staten van Holland verzetten zich 
tegen de politiek van Philips II en namen het heft (onder leiding van 
stadhouder Willem van Oranje) vanaf 1572 in eigen handen. Eerst nog 
onder de fictie dat Philips II de graaf was en bleef maar uiteindelijk liep het 
uit op wat we noemen de afzwering van Philips II. De jaren 1581-1587 
vormen een wat schimmige periode waarbij de Nederlanden (Staten-
Generaal) op zoek gaan naar een andere soeverein (Anjou en Leicester) en 
als dat niet lukt gaan ze zelfstandig verder. In 1587 trekken de Staten van 
Holland de conclusie dat de uitoefening van de soevereiniteit lag in de 
handen van de Staten.  April 1588 ontslaan de Staten-Generaal de 
ambtenaren van hun eed aan Leicester en daarmee was de Republiek een 
feit.  En dan komt de uiterst merkwaardige situatie dat de Staten in feite in 
de plaats treden van de graaf en diens rol overnemen. De stadhouder (zeg 
maar de Oranje’s) komt in een soort spagaat terecht: hij vertegenwoordigt 
de landsheer, maar dat zijn nu de Staten. Omgekeerd kijken de Staten aan 
tegen de man die nu henzelf vertegenwoordigt. Over de spanningen die dat 
verder in de geschiedenis van de Republiek met zich meebracht hoeven we 
het hier verder niet te hebben. Voor het plattelandsbestuur verandert er in 
feite niet meer dan dat wat vroeger de graaf deed nu werd gedaan door de 
Staten van Holland die optrad als een soort ‘abstracte’ graaf, de 
grafelijkheid. Ook de grafelijke administratie in Den Haag bleef gewoon 
bestaan. 
 
wordt vervolgd 
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8 ONDERSTAAND ARTIKEL STOND OOK IN DE VORIGE 

NIEUWSBRIEF, MAAR DOOR MIJN VIRGISSING ZONDER FOTO’S. 
NU DUS DE CORRECTIE MET FOTO’ S. 

 
VAN EEN BURGEMEESTERSZOON EN EEN 

FLUITISTE MET FLAKKEES BLOED 
 
door Eva Lassing 
 
Al een aantal jaren verzamel ik informatie met betrekking tot de familie  
Anemaet, een geslacht van bestuurders in Oude- en Nieuwe-Tonge. In  
eerste instantie ging de aandacht uit naar de familieleden die gemakkelijk  
terug te vinden waren in de archieven: Cornelis Anemaet, burgemeester en 
notaris te Oude-Tonge, Simon Eland Anemaet, zoon van Cornelis en  
burgemeester van hetzelde dorp, Sebastiaan Hendrik Anemaet, notaris in 
Sommelsdijk, burgemeester van Nieuwe-Tonge en ook nog lid van de 
Tweede Kamer. 
Bij het maken van hun stamboom kwam ik familieleden tegen die minstens 
zo interessant waren. Een voorbeeld daarvan is Alettus Johannes Anemaet,  
in 1826 geboren teOude-Tonge als zoon van Cornelis Anemaet en  
Elisabeth Eland. Alettus, blijkens bronnen ook wel Let genoemd, overleed 
 in 1896 in Parijs, nadat hij veel van de wereld gezien had en zich in  
kringen bewogen had waar de rest van de familie zich waarschijnlijk geen  
voorstelling bij kon maken.  
Zijn levensloop en familieleven kon ik voor een deel reconstrueren dankzij  
internet. Het toont maar weer aan dat je via dit medium op zaken stuit die  
je een jaar of twintig geleden nooit of met heel moeite had kunnen vinden.  
Het was daarbij ook een voordeel dat de naam Anemaet niet veel  
voorkomt, had hij Mulder of De Vries geheten, dan was de zoektocht  
aanmerkelijk moeizamer geweest. En zonder een beetje geluk kan ook  

niemand: een paar of wat geleden was er een website in de lucht van een  
Amerikaan over zijn familiegeschiedenis. Hij bleek getrouwd met een  
nazaat van Alettus Anemaet en had ook wat materiaal over die kant van de  
familie geplaatst. De site is inmiddels verdwenen, maar ik had er wel  
informatie en foto’s van gehaald en kon ook een emailadres van de nazaat  
achterhalen. Met die bewuste vrouw, Isabella Chapuis, heb ik contact  
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gehad en we hebben wat materiaal uitgewisseld (ik had voor haar foto’s  
van Oude-Tonge, zij wat oude familiepapieren voor mij). Met materiaal  
van internet, archieven in Nederland en de Amerikaanse informatie  
kwamen zo Alettus Anemaet, zijn vrouw (en haar familie), de enige zoon  
en hun omzwervingen in beeld. 
 
Als tweede zoon van notaris/burgemeester Anemaet kwam Alettus in  
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1826 ter wereld in het oude ambachtsherenhuis aan de Voorstraat in  
Oude-Tonge. Hij zal de dorpsschool doorlopen hebben en toen elders  
verder onderwijs genoten hebben (bij de volkstelling van 1839 woonden  
hij en zijn oudere broer niet in Oude-Tonge). Eind jaren veertig werkte hij  
op de secretarie van Oude-Tonge, net als zijn broer. Maar toen veranderde  
de situatie. De combinatie notaris-burgemeester werd bij wet verboden,  
vader koos notaris te blijven en zoon Simon Eland werd burgemeester.  
Kort daarop stierf de vader, er bleken nogal wat schulden en het hele gezin  
werd uit elkaar geslagen. Alettus ging via Sommelsdijk (werkte daar  
mogelijk bij zijn oom, notaris Anemaet) en Zierikzee (waar hij in 1852 te  
boek stond als kandidaat –notaris) naar Bergen op Zoom (de nieuwe  
woonplaats van zijn moeder en zus). Hier vandaan vertrok hij omstreeks  
1854 naar Nederlands Indië. Daar, in Soerabaja werd hij ondernemer- 
investeerder, partner van handelskantoren, voorzitter van de Kamer van  
Koophandel, initiatiefnemer voor de aanleg van een stadspark, deelnemer  
in een suikeronderneming. Hij hield ogen en oren open voor iedereen en  
alles, wat blijkt uit zijn brieven. 1) Ook hield hij zich aan de andere kant  
van de wereld bezig met zijn familieleden; hij regelde onderdag en werk  
voor zijn neefje Levinus, de onhandelbare zoon van Simon Eland  
Anemaet, een jongeman die na veel gedoe uiteindelijk naar Amerika  
verdween. 
 
Waarschijnlijk tijdens een Europees verlof ontmoette hij in Zwitserland  
Emilie Eugenie Benigne Krausé, met wie hij in 1865 trouwde. Een jaar  
later werd hun enige kind, Cornelis Pieter (“Corry”), geboren. Welke  
indruk zij maakten in de Nederlandse kolonie van Soerabaja lezen we in  
een brief van een nichtje van de schrijver Multatuli 2): Zij was gouvernante  
en schreef in 1868: “Mijn adres is hier bij den heer Anemaet, die eene  
pleegdochter heeft voor wiens onderwijs hij eene gouvernante verlangde.  
Vroeger was zijne tegenwoordige vrouw hier in die betrekking. Deze dame  
is te Petersburg geboren, had een Duitscher tot vader, eene Poolsche  

moeder en is in Zwitserland opgevoed te Lausanne. Later bragt ze een tijd  
in Engeland door, en ze spreekt Fransch, Engelsch en Duitsch zeer zuiver.  
… De dame is zeer beschaafd, maar ik voel weinig sympatie voor haar. …  
De heer Anemaet is a gentleman van top tot teen, beleefd en welwillend en  
zeer een homme du monde. Het huisgezin hier is zeer Europeesch, en ik  
mis er gheel die kale bluf welke me in vele parvenus van Java zoo stuitte  
…”.Ook de schrijver/journalist Busken Huet kwam langs bij de familie  
Anemaet en was zeer te spreken: “Die dame [mevr. Anemaet] is stelling de 
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. elegantste en fashionableste jonge vrouw, die ik in Indie nog ontmoet heb:  
eer groot dan klein, wat blond en wat bleek, met een delicaat voorkomen,  
en bijzonder goed gekleed. Bij Anemaet aan huis is alles, zonder  
somptueus te zijn, zeer bevallig ingerigt”. 3) 
 
Omstreeks 1876 vertrok het gezin uit Indië, mede vanwege de gezondheid  
van mevrouw Anemaet. Ze verbleven aanvankelijk, net zoals bij eerdere  
verlofperioden, in chique hotels in Nice of Montreux. Maar ook stonden  
Alettus, Emilie en Cornelis enige tijd ingeschreven als inwoners van Oude- 
Tonge. Het is niet waarschijnlijk dat mevrouw Anemaet zich daar thuis  
gevoeld heeft! Uiteindelijk vestigden zij zich aan de Boulevard Haussmann  
in Parijs. Alettus kreeg een functie als directeur van een verificatiebureau  
en bemoeide zich met de Franse en Nederlandse politiek. Er zijn enkele  
brochures van hem bekend over het Nederlandse belastingsysteem, de  
kiesrechtkwestie en de protectie van de suikercultuur op Java. Anoniem  
schreef hij ook nog een roman(netje) en een toneelstuk. Daarover zou nog 
veel meer te vertellen zijn, maar we beperken ons tot de  
familiegeschiedenis en genealogie. 
 
In maart 1896 overleed Emilie Anemaet-Krausé. Haar overlijdensbericht  
bevatte een aantal zeer indrukwekkend klinkende namen, waaruit haar zeer  
cosmopolitische achtergrond blijkt. Maar ook Flakkee komt nog enigszins  
aan bod. Hier volgt de tekst, met door mij gevonden aanvullingen. 
 
Monsieur Alettus Johannes Anemaet 
Monsieur et madame Cornelis Pieter Anemaet [zoon en zijn vrouw Alice  
Sophie de Castro] 
Mademoiselles Joyce, Simone et Ada Anemaet [de dochters van Cornelis 
en Alice] 
Monsieur Alfred Krausé [broer van Emilie?] 
Monsieur Jules Krausé [broer van Emilie?] 
Monseiur Johan Rutger Boeije [zwager van Alettus, weduwnaar van zijn  
zus Petronella] 
Madame Simon Eland Anemaet [Sophia Willems, weduwe van broer  
Simon Eland] 
Monsieur Levinus Anemet [neef, zoon van Simon Eland] 
Monsieur et madame Pieter Volcker [schoonzoon en dochter van Simon  
Eland] 
Monsieur Adrianus de Bruijn [neef, zoon van zus Elisabeth Anemaet] 
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Monsieur en madame C. Dorst [dochter van Johan Rutger Boeije en  
Petronella Anemaet, met man] 
Douariëre Ida de Bongard d”Ebersthal [tante van Emilie, zus van haar  
vader 
le comte Salvator Tomasucci Galante 
la comtesse Edwige Tomasucci Galante, née baronne de Klinkovström  
[achternicht van Emilie, dochter van haar tante Elisabeth die met een Finse  
baron trouwde; Edwige was schrijfster] 
le baron Ulrich de Brockdorff [achterneef, zoon van tante Sophie  
Brocksdorff-Krausé] 
le baron Robert de Brockdorff [achterneef, broer van Ulrich] 
ont l’honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu’ils viennent de  
faire en la personne de Madame Benige Eugenie Emilie Anemaet, née  
Krause de Linska, leur épouse, mère, belle mère, soeur, belle-soeur, tante,  
niece et cousine, décédé à Paris, le 7. Mars 1896, dans sa 58e annëe 
 
Bij de schoonfamilie van Alettus Anemaet vonden we geboorteplaatsen als  
Riga, St. Petersburg, Hamburg, Wenen, Nice, Livorno, Frankfurt en Parijs,  
kortom een zwervende familie. Emilie werd in St. Petersburg geboren, haar 
vader in Riga en haar moeder in Den Haag. Dat laatste was waarschijnlijk 
maar toeval; als ik het allemaal goed gecombineerd heb, zou moeder Sophia 
Linsky een telg zijn uit een van oorsprong Poolse familie die rondtrok met 
goochelvoorstellingen en paardenshows.  
 
Corry, Cornelis Pieter, Anemaet groeide grotendeels in Parijs op, volgde  
daar hoger technisch onderwijs. In 1889 trouwde hij met Alice Sophie de  
Castro, en bleef daarmee in lijn met zijn ouders. Alice was geboren te Pisa  
en had ook diverse woonplaatsen gehad vanwege het beroep van haar  
vader. Hij was onder andere Frans gezant in Istanboel. Uit het huwelijk  
werden drie dochters geboren, maar de kinderen waren nog klein toen het  
huwelijk spaak liep. Cornelis moet aanvankelijk vermogend geweest zijn.  
Alettus Anemaet, die nog geen maand na zijn vrouw overleed, liet zijn  
zoon in elk geval een boerderij en landerijen in Nieuwe-Tonge na (hij had  
die verkregen uit de boedel van de Nieuwe-Tongse tak Anemaet). Voor  
een aanzienlijk bedrag verkocht Cornelis al snel deze Nederlandse  
bezittingen aan de diakonie van Nieuwe-Tonge 4). Volgens de verhalen in  
de familie Chapuis verdween hij niet veel later met onbekende  
bestemming, met medenemen van het kapitaal van zijn vrouw. Dat er iets 
niet goed zat, blijkt ook wel uit een advertentie waarin hij opgeroepen  
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wordt voor het Rotterdamse handelshuis Van Hoboken te verschijnen. 
Zijn vrouw en dochters hebben zich weten te redden, ook al door hun  
muzikale talenten. Dochter Ada was violiste, onder andere in het befaamde 
Orchestre colonne in Parijs. Haar dochter Janine uit het huwelijk met André 
Bourgoin, speelde piano. En nu is er Isabelle Chapuis, dochter van Janine. 
Zij groeide op in Frankrijk, kreeg les van de fluitist Jean-Pierre Rampal, en 
vertrok naar Californië waar zij nog steeds concerteert en les geeft. Op 
internet is het nodige over haar carrière te vinden. 
Corry, het kind dat door zijn vader liefkozend ‘my boy’ genoemd werd en 
van wie de ouders zulke hoge verwachtingen hadden, heeft deze helaas  
beschaamd. Wat hij na 1900 gedaan heeft, waar hij was, blijft duister, op  
enkele kleine vondsten na. In de jaren dertig adverteert hij vanuit het  
oosten van Frankrijk voor zijn kippen- en konijnenhokken. In 1939 is de  
laatste mannelijke Anemaet van de Flakkeese tak te Parijs overleden,  
“célibataire”, ongehuwd dus. Alice de Castro overleefde hem een jaar; in  
haar overlijdensbericht werd zij nog wel Mme Anemaet, née de Castro,  
genoemd.  
Ter verduidelijking van de familieverbanden nog deze parenteel en  
kwartierstaat: 
 
Parenteel van Cornelis Anemaet 
 
I Cornelis Anemaet is geboren op 07-10-1787 in Nieuwe-Tonge, zoon van 
Pieter Anemaet en Arendje van der Valk. Cornelis is overleden op 05-12-
1851 in Oude-Tonge, 64 jaar oud. Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 08-05-
1822 in Koudekerk met Elisabeth Simonda Hendrika Eland, ongeveer 24 
jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1798 in Koudekerk, dochter van 
Simon Eland en Elisabeth van den Briel. Elisabeth is overleden op 24-01-
1876 in Den Haag, ongeveer 78 jaar oud.  
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:  
1 Arendje Petronella Anemaet, geboren op 20-11-1823 in Oude-Tonge. 
Volgt II-a. 
2 Simon Eland Anemaet, geboren op 03-04-1825 in Oude-Tonge. Volgt II-
b. 
3 Alettus Johannes Anemaet, geboren op 03-11-1826 in Oude-Tonge. Volgt 
II-c. 
4 Elisabeth Cornelia Anemaet, geboren op 05-01-1829 in Oude-Tonge. 
Volgt II-d. 
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5 Adriaan Jacobus Cornelis Anemaet, geboren op 19-01-1831 in Oude-
Tonge. Volgt II-e. 
II-a Arendje Petronella Anemaet is geboren op 20-11-1823 in Oude-
Tonge, dochter van Cornelis Anemaet (zie I) en Elisabeth Simonda 
Hendrika Eland. Arendje is overleden op 27-11-1851 in Oude-Tonge, 28 
jaar oud. Arendje trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1849 in Oude-Tonge met 
Johan Rutger Boeije, 29 jaar oud. Johan is geboren op 22-05-1820 in 
Noordgouwe, zoon van Jacobus Boeije en Helena Moolenburgh. Johan is 
overleden omstreeks 1899, ongeveer 79 jaar oud. Johan trouwde later op 
08-05-1856 in Utrecht met Simonetta Elisabeth Hartevelt (geb. ±1824).  
Kind van Arendje en Johan:  
1 Helena Jacoba Boeije, geboren op 05-04-1850 in Maassluis. Volgt III-a. 
III-a Helena Jacoba Boeije is geboren op 05-04-1850 in Maassluis, 
dochter van Johan Rutger Boeije en Arendje Petronella Anemaet (zie II-a). 
Helena is overleden op 04-05-1930 in Den Haag, 80 jaar oud.  
Helena trouwde, 28 jaar oud, op 22-08-1878 in Schiedam met Catharinus 
Drost, 33 jaar oud. Catharinus is geboren op 02-01-1845 in Amsterdan, 
zoon van Dionysius Drost en C.E. Alderwereld. Catharinus is overleden op 
26-10-1898 in Den Haag, 53 jaar oud.  
II-b Simon Eland Anemaet is geboren op 03-04-1825 in Oude-Tonge, 
zoon van Cornelis Anemaet (zie I) en Elisabeth Simonda Hendrika Eland. 
Simon is overleden op 24-10-1891 in Oude-Tonge, 66 jaar oud. Adres: 
Voorstraat, Oude-Tonge   
Beroep: van 1850 tot 1891  burgemeester van Oude-Tonge    
Simon trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1853 in Oude-Tonge met Pieternella 
Willems, 26 jaar oud. Pieternella is geboren op 12-05-1826 in Oude-Tonge, 
dochter van Levinus Willems en Josepha Weijmans.  
Kinderen van Simon en Pieternella:  
1 Levinus Josephus Anemaet, geboren op 26-10-1850 in Oude-Tonge. Is als 
L.J. Willems geboren, en bij huwelijk Simon Eland en Pieternella erkend als 
Anemaet. Levinus vertrok in 1891 naar de USA. Waarschijnlijk ongetrouwd 
overleden, jaar onbekend. 
2 Elisabeth Anemaet, geboren op 29-05-1853 in Oude-Tonge. Volgt III-b. 
3 Cornelis Alettus Adrianus Anemaet, geboren op 13-01-1855 in Oude-
Tonge. Cornelis is overleden op 21-09-1855 in Oude-Tonge, 8 maanden 
oud.  
III-b Elisabeth Anemaet is geboren op 29-05-1853 in Oude-Tonge, 
dochter van Simon Eland Anemaet (zie II-b) en Pieternella Willems. 
Elisabeth is overleden op 06-12-1938 in Baarn, 85 jaar oud. Elisabeth 
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trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1879 in Oude-Tonge met Pieter Frederik 
Hendrik Volcke, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 22-02-1850 in Zierikzee, 
zoon van Christiaan Willem Volcke en Adriana Johanna Buningh. Pieter is 
overleden op 09-07-1923 in Den Haag (Nunspeet), 73 jaar oud.  
Beroep: marine; laatst schout bij nacht   
Kinderen van Elisabeth en Pieter:  
1 Christina Petronella Volcke, geboren op 30-06-1880 in Oude-Tonge.  
2 Pieternella Frederika Volcke, geboren op 21-03-1882 in Oude-Tonge.  
 
II-c Alettus Johannes Anemaet is geboren op 03-11-1826 in Oude-
Tonge, zoon van Cornelis Anemaet (zie I) en Elisabeth Simonda Hendrika 
Eland. Alettus is overleden op 20-03-1896 in Parijs, 69 jaar oud.  
Adressen: 
1852      Oude Haven, Zierikzee   
van 11-1852      Bergen op Zoom   
van ±1854 tot 1874      Soerabaja   
van 1875      81 Rue de Morny, Parijs   
vanaf 1881      134 Bld. Haussmann, Parijs   
Alettus trouwde, 39 jaar oud, op 12-12-1865 in Soerabaja met Emilie 
Eugenie Benigne Krausé, 27 of 28 jaar oud. Emilie is geboren in 1837 in St. 
Petersburg, dochter van August Wilhelm Krausé (geboren 1801 in Riga) en 
Sophia Amelie de Linsky (gedoopt in Den Haag, 20-4-1803). Emilie is 
overleden op 07-03-1896 in Parijs, 58 of 59 jaar oud.  
Kind van Alettus en Emilie:  
1 Cornelis Pieter Anemaet, geboren op 09-10-1866 in Soerabaja. Volgt III-c. 
 
III-c Cornelis Pieter Anemaet is geboren op 09-10-1866 in Soerabaja, 
zoon van Alettus Johannes Anemaet (zie II-c) en Emilie Eugenie Benigne 
Krausé. Cornelis is overleden op 17-02-1939 in Parijs, 72 jaar oud. Adres in 
1939, 93 Rue Olivier de Serres, Parijs  
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, in 07-1889 in Parijs met Alice Sophie de 
Castro, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-08-1889 in 
Parijs. Alice is geboren op 14-12-1868 in Pisa, dochter van Alfred de Castro 
en Nathalie Francoise Seguin. Zij is gedoopt in 04-1870 in Parijs. Alice is 
overleden in 1940, 71 of 72 jaar oud.  
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C.P. Anemaet in Indië 
 
 
Kinderen van Cornelis en Alice:  
1 Simone Anemaet. Simone wsl. jong overleden. 
2 Joyce Anemaet, geboren op 03-02-1891 in Lille.  
3 Elisabeth Ada (Ada) Anemaet, geboren op 06-05-1893 in Neuilly. Volgt IV-

c. 
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C.P. Anemaet 
 

 
Ada en Joyce Anemaet 
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IV-c Elisabeth Ada (Ada) Anemaet is geboren op 06-05-1893 in Neuilly, 

dochter van Cornelis Pieter Anemaet (zie III-c) en Alice Sophie de Castro. 
Ada is overleden in 1940. Ada trouwde, 27 jaar oud, op 09-11-1920 in Metz 
met André Bourgoin.  

Kind van Ada en André:  
1 Janine Bourgoin. Volgt V-e. 
V-e Janine Bourgoin, dochter van André Bourgoin en Elisabeth Ada (Ada) 

Anemaet (zie IV-c). Janine trouwde de dermatoloog Chapuis.  
Kind van Janine en Chapuis:  
1 Isabelle Chapuis.  
 
II-d Elisabeth Cornelia Anemaet is geboren op 05-01-1829 in Oude-
Tonge, dochter van Cornelis Anemaet (zie I) en Elisabeth Simonda 
Hendrika Eland. Elisabeth is overleden op 28-05-1872 in Bergen op Zoom, 
43 jaar oud.  
Elisabeth trouwde, 31 jaar oud, op 11-04-1860 in Den Haag met Jacobus 
Petrus de Bruijn, 43 jaar oud. Jacobus is geboren op 06-03-1817 in Bergen 
op Zoom. Jacobus is overleden op 10-01-1889 in Bergen op Zoom, 71 jaar 
oud. Jacobus is weduwnaar van Maria Francisca Josepha van de Cauter 
(±1817-1859), met wie hij trouwde vóór 1848.  
Beroep: med.dr.   
Kinderen van Elisabeth en Jacobus:  
1 Adrianus Jacobus Cornelis de Bruijn, geboren op 19-01-1861 in 
Wageningen. Adrianus is overleden op 25-12-1903 in Princenhage, 42 jaar 
oud.  
2 Johannes Alettus de Bruijn, geboren op 24-06-1864 in Brussel.  
II-e Adriaan Jacobus Cornelis Anemaet is geboren op 19-01-1831 in 
Oude-Tonge, zoon van Cornelis Anemaet (zie I) en Elisabeth Simonda 
Hendrika Eland. Adriaan is overleden op 01-01-1861 in Rotterdam, 29 jaar 
oud. Adriaan bleef kinderloos.  
Beroep: tabakscontractant Java (Telanak)   
Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1856 in Semarang met Fanny 
Marshall.  
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Kwartierstaat van Emilie Eugenie Benigne Krausé 
 

1 Emilie Eugenie Benigne Krausé, geboren in 1837 in St. Petersburg. 
Emilie is overleden op 07-03-1896 in Parijs, 58 of 59 jaar oud. Emilie 
trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 12-12-1865 in Soerabaja met Alettus 
Johannes Anemaet, 39 jaar oud. Alettus is geboren op 03-11-1826 in Oude-
Tonge, zoon van Cornelis Anemaet en Elisabeth Simonda Hendrika Eland. 
Alettus is overleden op 20-03-1896 in Parijs, 69 jaar oud.  
Kind van Emilie en Alettus:  
I. Cornelis Pieter Anemaet, geboren op 09-10-1866 in Soerabaja. Cornelis is 
overleden op 17-02-1939 in Parijs, 72 jaar oud.  
 

 
Emilie Krausé 
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Ouders 
2 August Wilhelm Krausé, geboren in 1801 in Riga. 
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1830 met de 26 of 27-jarige 
3 Sophia Amelie de Linsky, geboren op 06-04-1803 in Den Haag. Zij is 
gedoopt op 20-04-1803 in Den Haag.  
Kinderen uit dit huwelijk:  
I. Martin E. August Krausé, geboren in 1833 in St. Petersburg.  
II. Emilie Eugenie Benigne Krausé, geboren in 1837 in St. Petersburg (zie 
1).  
 

Grootouders 
4 Martin Krausé, geboren in Riga of Tallin.  
Kinderen van (4) uit onbekende relatie:  
I. August Wilhelm Krausé, geboren in 1801 in Riga (zie 2).  
II. [waarschijnlijk] Ida Juliana Krausé, geboren in 1811 in Hamburg. Ida is 
overleden in 1897 in Rome, 85 of 86 jaar oud. Ida trouwde met Bongard 
von Ebersthal.  
III. Elisabet Wilhelmina Barbara Krausé, geboren in 1815 in St. Petersburg. 
Elisabet is overleden in 1890 in Italie, 74 of 75 jaar oud. Elisabet trouwde, 
24 of 25 jaar oud, op 28-05-1840 in St. Petersburg met Otto Wilhelm baron 
von Klinckowstrom, 61 of 62 jaar oud. Otto is geboren in 1778. Otto is 
overleden in 1850, 71 of 72 jaar oud.  
IV. Sophia Cornelie Krausé, geboren in 1821 in Parijs. Sophia is overleden 
in 1887 in Rome, 65 of 66 jaar oud. Sophia trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 
1859 in Wiesbaden met Christiaan Ulrich Magnus von Brockdorff, 42 of 43 
jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1866. Christiaan is geboren in 
1816. Christiaan is overleden in 1886, 69 of 70 jaar oud. Christiaan is 
weduwnaar van Emilie Charlotte Krause (1811-1857), met wie hij trouwde 
in 1840.  
6 Louis (Lodewijk) de Linsky, geboren in Warschau. Louis is overleden 
in 1834 in Den Haag. Hij trouwde met 
7 Therese de Gabrielle, geboren omstreeks 1766 in Parijs. Therese is 
overleden op 20-11-1842 in Utrecht, ongeveer 76 jaar oud.  
Kinderen van Louis en Therese:  
I. Sophia Amelie de Linsky, geboren op 06-04-1803 in Den Haag (zie 3).  
II. Virginie Helene de Linsky, geboren in 1807 in Amiens. Virginie is 
overleden. Virginie trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 27-04-1824 in Groningen 
met Jean Baptiste Antonie Loisset, 26 of 27 jaar oud. Jean is geboren in 
1797 in Charleville.  
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(de familie Loisset was beroemd om haar voorstellingen met ruiters en 
paarden) 

 
NOTEN 
1. Brieven van A.J. Anemaet aan I.D. Fransen van de Putte (ondernemer in Indië, later 
minister) in archief van laatstgenoemde (Nationaalarchief); aan Hendrik Muller, 
ondernemer te Rotterdam (archief Muller in Gemeentearchief Rotterdam). 
2. Volledige werken van Multatuli (Amsterdam, Van Oorschot, 1950-..), dl. 13, p. 255-256. 
3. Brieven van Conrad Busken Huet aan zijn vrouw (Amsterdam, 1890), dl. 1, p. 206. 
4. Bij die bezittingen hoorde onder meer de grond waarop later het ziekenhuisje Elisabeth 
werd gebouwd. 

 
9 Trouwboekjes 
Over oude en nieuwe trouwboekjes 
door Eva Lassing 

 
Tegen beginnende stamboomonderzoekers zeggen we altijd: “Zoek eerst 
het trouwboekje van je opa en oma eens op en neem de gegevens daaruit 
over”. Zo vind je gegevens die nog niet in de archieven te vinden zijn. 
Trouwboekjes mogen dan wel geen officiële documenten zijn, ze hadden 
zeker een functie in een tijd dat de meeste mensen niet over een paspoort of 
andere identiteitskaart beschikten. 
 
In dat licht gezien is het ook logisch dat er vraag was naar een vervangend 
exemplaar als het eerste verloren, verbrand of anderszins verdwenen was. 
Op ons eiland was er in 1953 een grote vraag naar nieuwe trouwboekjes, 
toen talloze gezinnen de meeste van hun eigendommen kwijt geraakt waren. 
Zo raakte het echtpaar Huijer-van Zanten uit Ooltgensplaat hun boekje 
kwijt, een paar weken voordat ze hun vijfenvijftigste trouwdag zouden 
vieren. Zij bewoonden een hoekhuisje aan het Boomgaardpad, en juist dat 
huis was het meest beschadigde huis in Ooltgensplaat (de zijgevel ingestort).  
 
Toen alles in het dorp weer op orde was, vroegen ze toch nog een nieuw 
bewijs van hun huwelijk aan. Pieter Bom, ambtenaar van de burgerlijke 
stand, schreef een gloednieuw exemplaar vol, met recht vol, want alle 
vijftien kinderen van het echtpaar moesten ook genoteerd worden. 
Daarvoor was een inlegvel nodig, want de boekjes uit die tijd boden dan 
nog wel steeds plaats aan twaalf kinderen, maar dat was hier niet genoeg. 
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Jan Huijer en Cornelia Jacoba van Zanten 
 
De moeite was niet voor niets, want Jan Huijer en Cornelia Jacoba van 
Zanten hebben nog tien jaar plezier gehad van het boekje. In 1958 werd in 
de regionale pers ruim aandacht geschonken aan hun zestigjarig huwelijk. 
Hoogtepunt van de dag was het bezoek van de burgemeester die een brief 
van de Koningin een grote fruitmand meebracht. De heer Huijer zat op zijn 
praatstoel en vertelde dat op 26 februari 1898 het een drukte van belang was 
op het Plaatse raadhuis: er trouwden die dag maar liefst vijf stellen. Niet 
allemaal zullen ze zo’n omvangrijk nageslacht gekregen hebben als Jan 
Huijer; bij het feest in 1958 waren er van de vijftien kinderen nog elf in 
leven, die samen zorgden voor 46 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. 
Dat getal zal nog wel gegroeid zijn en opa en oma hebben dat nog kunnen 
meemaken tot zij resp. in 1964 en 1963 overleden. 
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In de kring van bekenden heb ik nog eens rondgevraagd naar oude 
trouwboekjes en er kwamen bijzondere exemplaren tevoorschijn. Niet apart 
in de zin van vormgeving, want lange tijd bestelden de gemeenten gewoon 
standaardexemplaren bij een landelijke drukkerij, boekjes die zich niet 
onderscheidden door een gemeentewapen, aparte kleuren of iets dergelijks. 
Vaak ging dat in grote aantallen, zodat decennialang hetzelfde boekje werd 
uitgereikt. Nee, voor variatie moet je binnenin kijken. Wouter Kooijman en 
Gerritje van Erkel trouwden op 3 mei 1872 in Oude-Tonge, en ook hun 
boekje werd te klein. Er moest met een draadje een velletje aangehecht 
worden om in totaal zestien kinderen te kunnen inschrijven. De 
kindersterfte daalde gelukkig sterk in de negentiende eeuw, maar bij dit 
gezin moet er nog veel verdriet geweest zijn omdat elf kinderen (waaronder 
een drieling en een tweeling) niet ouder dan een paar weken werden. Een 
dochter werd twintig, slechts vier kinderen overleefden hun ouders. 
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Het boekje van Arie Corstiaan de Lint en Dirkje Mosselman, getrouwd in 
1907, overleefde, zij het zonder de omslag en met vlekken, de 
Watersnoodramp, zij hebben het maar zo gelaten en geen nieuw boekje 
aangevraagd. 
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Waarschijnlijk is het op Goeree-Overflakkee nooit gebeurd: in rooms-
katholieke streken kregen bruidsparen soms een bijlage bij het trouwboekje. 
De titel sprak voor zich: “Korte onderrichtingen en nuttige wenken voor 
gehuwden”, vijftien bladzijden tekst met daarna ook weer ruimte om de 
geboorte én doop van de kinderen te noteren. In het boekje dat ik onder 
ogen kreeg, was er wel ruimte voor zestien kinderen. 
 
Een van de opvallendste verschillen met nu dus! Mijn eigen trouwboekje, in 
een mooi rood-witte kaft (de kleuren van het Utrechtse wapen) uit 1979 is nog 
maar plaats voor drie kinderen. 
 

   
Oude Tonge 1932               Ooltgensplaat 1953        Middelharnis 1957 

 
 

10 Aanvullingen/verbeteringen Kwartierstaat Hagens 
 

OPMERKINGEN BIJ KWARTIERSTAAT TEUNIS HAGENS 
(generatie IX) 

 
In de generatie IX (Het Feyne Kwartier 19-4) werden enkele verschillen 
gevonden,  die hieronder zijn opgesomd: 

 
-  pag. 36, IX-81,82  
 Aren(d) Noorman is gedoopt te Dirksland als zoon van Leendert Cornelisse 

Noorman en Barbel  Arends van der Stelt. 
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 Claas Jansz Bogaert is overleden te Melissant op 26-05-1831; Claas is door 

Lijntje verlaten, waarna hij op 22-11-1794 (=datum betaling impost) in 
ondertrouw ging met Jannetje Struijk, ged. Dirksland 02-03-1743, overl. 
Melissant 19-04-1811 (bron onbekend), dochter van Arien Petersz Struijk 
en Engeltje Pieters Visbeen. 

 
 Van Lijntje is na 1794 geen spoor meer gevonden, wellicht heeft zij het 

eiland verlaten. 
 
- pag. 38, IX-87, 88 
 Volgens mijn gegevens trouwde Cornelis Stevensz Hoekman, zoon van 

Steven Jansz Hoekman en Tannetje Aarts van Turenhout op 28-04-1743 
met Dina Pieters Visbeen. Ik heb geen gelegenheid om de desbetreffende 
akte te raadplegen. 

 Dina hertrouwde met Johannes Thomasz Kosak. 
 
- pag. 40, IX-93, 94 
 De opgegeven overlijdensdatum van Daniel Arensz Molenaar is de datum 

van aangifte impost op het begraven. 
 Fijtje den Hertog, ook vermeld als Fijtje/Fijkje Hartogh werd volgens de 

kwartierstaat Kalle gedoopt te Stad aan het Haringvliet op 03-08-1728 als 
dochter van Gerrit Hendriksz Hartogh en Stoffelina Tobiasdr de Heus. De 
aangegeven overlijdensdatum is  ook hier de aangiftedatum impost. 
Overigens is in het register de naam veranderd in Fijtje Hardingsveld, 
wellicht dus een andere persoon. 

 
Omerkingen bij HET FEYNE KWARTIER 20-1 (februari 2015), blz 21 
Opmerking bij het vraagteken 

 

In de boedelinventaris op blz. 21 van Het Feyne Kwartier 20-1 
staat te lezen: 
Alle het misch, mitsgaders benifijtien in de landen f 300-0-0 
Eva Lassing tekent hierbij aan: [mestopbrengsten?]. 
Dat vraagteken wil ik graag veranderen in een uitroepteken en 
wel als volgt: 

 



 31 

Mest (hier geschreven als misch) was vroeger een kostbaar goed. 
Daarom werd bij de waardebepaling van landbouwgrond ook 
rekening gehouden met eventueel daarop of daarin aanwezige 
mest; vaak werd die afzonderlijk berekend. Zelfs als er na de 
bemesting al een gewas was verbouwd en geoogst werd 
aangenomen dat er nog meststoffen waren achtergebleven. Die 
resterende bemestingswaarde noemde men gonst (gunst) of 
deftiger beneficie, wat ook gunst betekent (met allerlei varianten 
in de schrijfwijze). In het hier beschreven geval wordt de 
waarde van de mest en beneficie gesteld op f 300, ofwel circa 
10% van de kale waarde van de genoemde landerijen. Toch wel 
een post om rekening mee te houden. 

 
Ik kan hier nog het volgende aan toevoegen: 
Een van mijn voorvaderen Lammert Oosterbroek, had in 1791 
land gepacht van Baron van Heeckeren van Molecaten in Hattem 
(Gld.). In 1799 kon hij de pacht niet meer betalen en werd het 
land hem ontnomen. Bij de afrekening maakte hij aanspraak op 
vergoeding van de gonst tot een bedrag van f 550. De  
baron wenste hier niet op in te gaan, waarop Lammert een 
proces  aanspande. 
Dat proces duurde tot 1804 toen de rechters bepaalden dat 
Lammert recht had op vergoeding van de gonst, de waarde 
daarvan werd echter bepaald op slechts f 100. Een schrale troost 
voor Lammert, die aan zijn advocaat beduidend meer  
had moeten betalen dan dat bedrag. Zo zie je maar weer: Wie 
gaat rechten om een koe die legt er één op toe. 
 
Aat Oosterbroek 

 
11 In Memoriam 
 
Op 13 juni overleed Maarten Jan van der Valk. Voor velen van u 
was hij  geen onbekende. Jarenlang hield hij zich verwoed bezig 
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met genealogie  en op die manier heeft hij een spoor van 
produkten nagelaten. Inventarissen op doop- trouw en 
begraafboeken van alle dorpen op Goeree-Overflakkee. 
Daarvoor was hij een regelmatige en graag geziene gast in het 
Feyne Kwartier, toen dit nog in Dirksland was gevestigd. 
Enorme veel heeft hij voor onze stichting gedaan. Toen we 
introkken bij het Streekarchief verlegde hij zijn activiteiten naar 
dit archief en begon aan inventarisen voor het Rechterlijk 
Archief en het Weeskamerarchief. Tot kort voor zijn dood is hij 
hiermee bezig geweest. 
Zo gedenken wij hem als zeer actieve en bevlogen genealoog die 
op zijn eigen wijze zo enorm veel voor ons heeft betekend. 
 
Correspondentieadres: 
Fam. G. Correljé 
Teilingen 34 
4901 DB Oosterhout 
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