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1 25 JAAR GENEALOGISCH CENTRUM 
 
Een kwart eeuw Genealogisch Centrum op Goeree-Overflakkee. Een 
historisch moment waarvan wij vonden dat het groots gevierd moest worden. 
Hoe doe je dat in een tijd waarin de mogelijkheden via internet bijna 
onbegrensd zijn en waarbij je toch recht doet aan de missie die je 25 jaar 
geleden op schrift zette en waarvan je vond dat die de nieuwe aankomende 
eeuw wel kon overleven. Geen jaarmarkt , geen koopjesmarkt, geen 
koopmiddag, of avond, geen bazar, maar een cultuur-historische markt in een 
school: verleden, heden en toekomst in the way of life van 2017.  
We moeten er nog aan wennen om cultuur-historische zaken samen te doen. 
Eigenlijk best apart, want we praten heel gemakkelijk over een eilandvisie, het 
eiland op de kaart zetten, eiland van rust, kust en ruimte. Eigenlijk zou de 
laatste slogan moeten luiden: eiland van cultuur, rust, kust en ruimte. We 
vinden het geweldig dat we na 5 jaar weer een grote groep cultuurbewaarders 
enthousiast konden maken voor een dergelijke markt en we hopen natuurlijk 
dat u in rijen zult komen opdagen om deze markt, die qua variatie veel te 
bieden heeft, te komen bezoeken. Zet de datum, 28 oktober 2017, alvast in uw 
agenda. De markt wordt om 10.30 op een heel speciale manier geopend door 
burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De plaats is de Chr. 
Scholengemeenschap Pr. Maurits, Kon. Julianaweg 57, Middelharnis.  
 
Cor Hameeteman 
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2 GENEALOGIE OP GOEREE-OVERFLAKKEE 
 
Wie hield zich als eerste bezig met genealogie op ons eiland? Misschien wel een 
groter aantal mensen dan je zou denken. Immers, men kende door het lezen 
van de Bijbel de vele geslachtsregisters die daarin voorkomen. Het was 
aanleiding om in het eigen exemplaar aantekeningen te maken over de familie 
van de eigenaar: geboortes, huwelijken en sterfgevallen werden dan genoteerd 
op de schutbladen van de bijbel. Bij mensen thuis, in archieven en musea zijn 
nog genoeg van dergelijke, ooit gekoesterde, boeken te vinden.  
Het geslachtsregister hier op de foto is een bijzonder geval. Het komt uit de 
familiebijbel van Willem Cornelisz. Mierop, bewoner van de hoeve Bergesteijn, 
gelegen in het Oude Nieuwland te Ouddorp. Via vererving en uitsterving van 
diverse takken van deze familie kwam de bijbel tenslotte terecht in de USA, 
waar dit register in de jaren negentig éénmaal is gekopieerd. Waar bijbel en 
register nu zijn is tot op de dag van vandaag een Amerikaans geheim. 
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We weten ook van enkele families die om meer prozaïsche redenen overgingen 
tot het verzamelen van gegevens over voor- en nageslacht. Er is een 
verzameling aantekeningen bekend van de familie Goekoop uit Goedereede, 
waarschijnlijk opgesteld door Cornelis Goekoop (1751-1815). De Goekopen 
waren betrokken bij de verdeling van een grote erfenis, en daarom was het 
handig om precies in beeld te brengen hoe de familieverbanden, en daarmee de 
aanspraken op een deel van de erfenis, liepen. 
Genealogie bleef in het algemeen gesproken toch lang een liefhebberij van 
vermogende en/of adellijke families. In tijdschriften als De Navorscher, De 
Nederlandsche Leeuw, Nederlandsch familieblad, allen met veel genealogie op 
hun pagina’s, komen niet veel Flakkeese families voor. Typerend is een 
ingestuurde vraag aan de redactie van de Maas-en Scheldebode (7 juli 1928), 
ingestuurd door mej. C. Padmos uit de Oostdijk, Goedereede. Zij vraagt: “… 
j.l. woensdag las ik in de Maas- en Scheldebode over het Genealogisch 
Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’. Zoudt u of een der 
abonnee’s mij ook kunnen inlichten wat dit genootschap ten doel stelt? Wat 
nut heeft het, en wat beteekent de naam er van? Ik had er al eens naar 
vernomen, maar niemand wist mij een antwoord er op te geven”. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de belangstelling voor 
stamboomonderzoek, ook hier, groter. Als pionier voor Goeree-Overflakkee 
kunnen we noemen huisarts Buth uit Den Bommel die samen met A.W.E. Dek 
in 1951 een boekje over het geslacht Buth liet verschijnen. De heer Dek, een 
historicus, van oorsprong Zeeuw, interesseerde zich voor vele families en 
schreef  in de jaren na Buth ook over de families Kreeft, Wittekoek, Knape, 
Plokhooij en Van Dam. Inmiddels was ook J.L. Braber uit Stad aan ’t 
Haringvliet al volop gegevens aan het verzamelen over de families en andere 
voorvallen uit de geschiedenis van Flakkee. Naast zijn fotoboekjes gaf hij 
studies uit over de families Braber, Rijcken, Joppe en Breesnee. 
In het Eilanden Nieuws verscheen in 1967 een reeks artikelen over Ouddorpse 
geslachten, geschreven door de heer Van Gemerden. Maar de aandacht en 
publiciteit kwam pas echt op gang halverwege de jaren tachtig, bijvoorbeeld 
toen Cor Hameeteman in dezelfde krant in de reeks “In gesprek met …” over 
zijn passie voor stamboomonderzoek kon spreken. 
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Eind jaren tachtig werd een werkgroep Genealogie als onderdeel van De Motte 
opgericht. In het toenmalige Rijksarchief, nu Nationaal Archief , ontmoette 
Cor Hameeteman de heer M. Zaaijer uit ‘s- Gravenhage. Deze bezat een 
enorme verzameling genealogische gegevens en wilde die voor het nageslacht 
bewaren. Omdat het voornamelijk gegevens betroffen die op Goeree-
Overflakkee betrekking hadden, wilde hij die graag in bruikleen geven bij de 
genealogische werkgroep. Die werkgroep had ondertussen gastvrij onderdak 
gevonden in het door De Motte gebruikte gebouw De Doele in Sommelsdijk.  
Een verzameling genealogische gegevens krijgen, betekent ook die beheren, 
uitbreiden en up to date maken. Dat vraagt behalve een goed geoutilleerde 
ruimte ook financiën. Daarvoor was een werkgroep geen geschikte 
organisatievorm en bleek een stichting de meest bruikbare oplossing. Op 9 juli 
1992 werd dat een feit. De stichting kreeg al snel tientallen donateurs. Om de 
doelstelling uit te dragen, werd al gauw een Open Dag georganiseerd.  
De bovenzaal van De Doele bleek voor de oudere donateurs moeilijk 
bereikbaar en als opslagruimte voor de genealogische gegevens eigenlijk niet 
toereikend.  
Het beheer richtte zich aanvankelijk op een kaartsysteem, zoals dit in het 
Streekarchief van Heinenoord werd gebruikt. Daarmee werd tegelijk een 
alfabetiseringsprobleem geschapen en na een jaar tobben, kwam de vraag op 
tafel of dit nu wel bruikbaar zou zijn in de toekomst en in deze ruimte. In 1994 
werd het besluit genomen DTB-gegevens, gegevens uit weeskamerarchieven, 
rechterlijke en notariële archieven niet meer in het kaartsysteem in te passen, 
maar in boekvorm te verwerken. In datzelfde jaar lukte het om via de 
contacten van Bram van Evelingen kopieën te krijgen van de klappers op de 
doop- en trouwboeken die Goeree-Overflakkee. Deze waren toen in het 
beheer van het Rijksarchief. Dit is een unicum, want het Rijksarchief gaf deze 
nooit eerder aan een regionale stichting, maar alleen aan streekarchieven. Een 
wereld van onderzoek opende zich voor die bezoekers en donateurs, die een 
regelmatige reis naar Den Haag iets te veel van het goede vonden. 
 
De donateurs zijn zeker niet vergeten, want ze zijn de financiële basis onder de 
Stichting. Daarom is op initiatief en onder redactie van Bram van Evelingen en 
Wim Visser in januari 1996 de eerste Nieuwsbrief uitgegeven.  
Het zoeken naar een geschikte ruimte levert drie maanden later onverwachte 
perspectieven op: Cathy Westdorp vermeldt dat er naast de Rabobank in 
Dirksland een pandje leeg staat: Achterdorp 7. Na enkele besprekingen is de 
Rabobank, in het kader van zijn cultuurbeleid, bereid om ons dit pand tegen  
zeer schappelijke voorwaarden in bruikleen te geven. De kosten van gas, water 
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en elektra zijn voor rekening van de stichting. Met een gigantische inzet van 
bestuur- en werkgroepleden en een ruime financiële injectie van de bank wordt 
het interieur leefbaar gemaakt.  
800 werkuren maken er een modern geoutilleerd archief van. De 
bovenverdieping wordt in gebruik gegeven aan Ensemble Eeuwkant. De 
Rabobank helpt daarmee twee culturele stichtingen in het zadel. 
Op 2 november 1996 vindt onder geweldige belangstelling de feestelijke 
opening plaats  met de onthulling van de naam van het pand door de nestor 
van de verzameling gegevens: de heer M. Zaaijer. 

Als naam is gekozen voor Het 
Feyne Kwartier: een plek om 
prima te verblijven, een deel van 
een kwartierstaat en wat er 
verder nog aan betekenissen aan 
“kwartier” gegeven kunnen 
worden. Culturele, 
maatschappelijke instellingen en 
de vier gemeenten leveren hun 
aandeel bij de aankleding van het 
interieur. 
 
 
De verzamelingen die zich in 
snel tempo hebben uitgebreid, 
vullen meteen de ruimte. De 
belangstelling voor het 
genealogisch onderzoek groeit 
enorm. 
De werkgroep die uitvoering 
geeft aan de knipseldienst stort 
zich met des te meer ijver op 

deze bezigheid. Mappen vol advertenties worden door hen gevuld en met het 
aanleggen van een verzameling rouwbrieven wordt een begin gemaakt. 
In de winter worden cursussen stamboomonderzoek gegeven. 
Een bijzonder moment in 1996 was de overhandiging aan de 4 burgemeesters 
van Goeree-Overflakkee van het dubbelnummer Goeree-Overflakkee, 
verschenen in het maandblad Gens Nostra van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. De auteurs kwamen uit de regio of hadden hier hun voorouders.  
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Vertrekkend burgemeester van Dirksland, de heer D. Boonstra, wordt vanwege 
zijn inzet voor het Genealogisch Centrum in 2001 benoemd tot beschermheer. 
 
2002 was een nieuw hoogtepunt: het tienjarig bestaan van het Genealogisch 
Centrum en het vijfjarig bestaan van Het Feyne Kwartier. Het werd gevierd 
met een groots opgezette eerste Genealogische Dag Goeree-Overflakkee 
waarvoor als sprekers prof. Dr. F.H.M. Grapperhaus en mr. M. A. Korbijn 
uitgenodigd waren. Zij behandelden respectievelijk de onderwerpen 
Belastingen tijdens de Republiek: soorten, betekenis en historische achtergrond 
en het Notariaat voor 1843.  
 
In 2008 dreigt een huisvestingsprobleem te ontstaan. De eigenaar van 
Achterdorp 7 is ondertussen niet meer de Rabobank, maar de 
Woningbouwvereniging Dirksland. Het Achterdorp wordt heringericht en het 
Genealogisch Centrum moet een nieuw onderkomen zoeken. Burgemeester 
Stoop verleent medewerking waar mogelijk en dank zij het ISGO krijgen we 
een plaats in het Streekarchief Goeree-Overflakkee. De archiefstukken komen 
terecht op de plek waar ze thuishoren en daarmee is na het ondertekenen van 
een overeenkomst een nieuw fase aangebroken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het twintigjarig bestaan in 2012 presenteert de Stichting zich op een nieuwe 
manier: er wordt een historische markt gehouden, in samenwerking met andere 
verenigingen van het eiland. Diverse lezingen (onder andere over heraldiek) en 
presentaties maken van deze dag een succes. 
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Met nieuw elan storten bestuur en 
werkgroep zich op het verder 
ontwikkelen van activiteiten. De 
knipselverzameling en de verzameling 
rouwbrieven, belangrijke bronnen voor 
huidige genealogen, zijn verzamelingen 
geworden van een enorme omvang en 
nog dagelijks worden ze aangevuld.  De 
nieuwsbrief krijgt een nieuw uiterlijk en 
een nieuwe naam: Het Feyne kwartier. 
De Genealogische Dag heeft dit jaar al 
z’n zestiende editie gehad en cursussen 
stamboomonderzoek worden nog steeds 
gegeven, zij het dan met de middelen en 
materialen die passen in de huidige tijd.  
 

Na vijfentwintig jaar kunnen we bouwen op een groep vrijwilligers en een 
goede samenwerking met het Streekarchief GO. We hebben wel moeten 
ondervinden dat de beoefening van genealogie veranderd is in deze tijd. De 
gegevens uit de burgerlijke stand en DTB-boeken zijn voor een groot deel in 
Nederland en daarbuiten digitaal ontsloten. Dit betreft dan niet alleen 
toegangen op die boeken, maar ook “de plaatjes” zijn thuis via internet te 
vinden en te downloaden. Het bezoek aan de archieven zelf, en daarmee het 
praatje tussen gelijkgestemden, is aanmerkelijk teruggelopen. Jammer, maar de 
digitale ontsluiting levert ook vondsten ook die je vijftig jaar geleden, in de reis 
van archief naar archief,  waarschijnlijk nooit tegengekomen was. 
Als Genealogisch Centrum concentreren we ons daarom nu op de recente 
familiegeschiedenis, in de vorm van onze knipselverzameling en collectie 
familiedrukwerk, en op het toegankelijk maken van andere bronnen via de 
website genealogieflakkee.nl. Ook Facebook mag in deze tijd niet ontbreken. 
De website heeft in 2016 een nieuw jasje gekregen en bevat veel nieuwe 
informatie. Voor donateurs is een externe drive beschikbaar met o.a. de 
verzameling rouwkaarten. 
We zijn maar een kleine stichting, dat mag ons niet weerhouden om ‘klein maar 
fijn’ te werken aan de voortgang van onze stichting en haar nieuwsbrief ‘Het 
feijne kwartier’. 
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3         UW VERBORGEN VERLEDEN 
 
Kijkt u ook altijd met plezier naar de serie Verborgen Verleden? Inmiddels is 
serie 9 al te zien. Ik denk met plezier terug aan de aflevering in serie 2 waarin 

ikzelf meewerkte om in 
Brielle aan Willeke 
Alberti iets over een 
ongelukkige, maar ook 
stelende over-
overgrootmoeder te 
vertellen. Tot nu toe 
zijn er geen bekende 
Nederlanders met 
Flakkeese roots in beeld 
geweest, jammer want 
wie weet hebben 
Richard Groenendijk, 
Twan van Peperstraten 
en Ab Klink ook wel 

interesaante voorouders gehad. Ze leeft niet meer, komt dus niet meer in 
aanmerking, maar Adèle Bloemendaal was ook een leuk voorbeeld. Adèle? Ja, 
want haar meisjesnaam is Hameetman, en dan denken we natuurlijk gelijk aan 
Ouddorp. Een snel onderzoek (zoals het Centraal Bureau Genealogie ook doet 
als voorbereiding voor de serie) leverde op dat Adèle in Amsterdam is geboren, 
evenals haar vader Pieter Cornelis. Opa Maarten Hameetman werd geboren in 
1873 in Haarlemmermeer. Na de geboorte van overgrootvader Cornelis in 
1835, in Ouddorp! , is deze Cornelis met zijn broers en zussen en vader Willem 
Hameetman en moeder Niesje Sandifort naar de nieuwe polder Zevenhuizen 
verhuisd, en nog weer later naar de Haarlemmermeer. In die nieuwe polder 
vestigden zich na 1850 wel weer mensen van Goeree-Overflakkee: er kwamen 
daar veel nieuwe boerderijen waar arbeidskrachten nodig waren. 
Zin om ook eens uw verborgen verleden uit te zoeken? Neem contact op met 
een van de bestuursleden van het Genealogisch Centrum (zie colofon) of ga 
naar het Streekarchief in Middelharnis. Er zijn genoeg mensen die u wegwijs 
willen maken in de bronnen op het internet en in de oude papieren bronnen. 
Misschien gaat u ook nog wel eens op pad om in een verre stad de sporen van 
uw familie te bekijken. 
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4 EEN ERFENIS MET HAKEN EN OGEN 
 
(door E. Lassing) 

Ze moet eenzaam geweest zijn, Pieternella Kole, die op 10 december 1771 op 
69-jarige leeftijd in Goedereede overleed. Alleen met een dienstbode wonend 
in een groot huis, De Gouden Leeuw aan de markt in het stadje, zonder directe 
familie. Pieternella, nooit getrouwd, had met haar broer Cornelis (1695-1765) 
en zus Maria (1699-1767) een huishouden gevoerd. Er was nog een zus, 
Catharina. Die was als enige van het gezin Kole wel getrouwd, met een man uit 
Zevenbergen, had een dochter Maria gekregen, maar ook dit gezin was al 
overleden vóór 1771.  Nicht Maria was een fervent brievenschrijfster die haar 
oom en tantes in Goedereede vanuit Zevenbergen talrijke nieuwtjes, 
bestellingen en wensen overbracht: de stroom hield op in juli 1770 toen Maria, 
36 jaar oud/jong, overleed. 
Waar het Pieternella niet aan ontbrak, was geld en goederen. Er waren nog 
twee huizen, waarvan er een, naast de Gouden Leeuw, ook tot de nok gevuld 
was met meubels en andere goederen. Daarnaast bezat ze (verpachte)  
landerijen in Goedereede en Ouddorp, had inkomsten uit graan- en 
meekraphandel en beleggingen in schuldbrieven en obligaties. Dit moet bekend 
geweest zijn in Goedereede want onmiddellijk na het overlijden van Pieternella 
stelde het stadsbestuur twee mannen  aan om de afhandeling van de 
nalatenschap in goede banen te leiden. Dit bleek een moeilijke klus, waarbij een 
hele papierhandel ontstond. Maar daardoor, en omdat een van hen 
stadssecretaris was, zijn wel de afhandeling van de erfenis en alle papieren die 
in de huizen te vinden waren, bewaard gebleven tot aan de dag van vandaag 
(Familiearchief Kole werd lang in het Nationaalarchief, maar nu in het 
Streekarchief bewaard). 
Tot curators van de boedel werden aangesteld Pieter Grinwis, baljuw en heer 
van Ouddorp, en Gerrit Goekoop, stadssecretaris van Goedereede. Zij 
zorgden er als eerste voor dat drie betrouwbare inwoners van Goedereede dag 
en nacht de twee huizen zouden bewaken  (er was dus wel iets te halen!) en 
troffen voorbereidingen om een boedelinventaris op te maken én om 
erfgenamen op te sporen. Pieternella was, voor zover bekend, namelijk zonder 
testament overleden. Vlak na de begrafenis, nieuwtjes gingen dus snel, kwamen 
er al brieven naar Grinwis en Goekoop, bijvoorbeeld van Paulus Sandifort uit 
Den Haag (een ver familielid) die informeerde of er een testament was. Ook 
Mijsberg, een aangetrouwde achterneef uit Zevenbergen, informeerde naar 
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testament en executeurs, en vroeg zich af of de trouwe diensbode wel bedacht 
was door haar oude mevrouw. Het overlijden was kennelijk onverwacht 
gekomen, want “neef” Mijsberg had de dag voor het overlijden nog een haas 
naar de oude tante gestuurd…. 
Nog een verre neef, Pieter Emaus, commies aan De Kil bij Dordrecht, schreef 
op 20 december een brief met goede raad. Hij was niet lang voor haar dood bij 
Pieternella geweest en had op haar verzoek een formulier voor een testament 
meegenomen. Ze dacht dat ze dan ter plekke wel iets kon opschrijven en 
ondertekenen, maar Emaus had haar verteld dat dat niet zomaar kon zonder 
tussenkomst van het plaatselijk gerecht of een notaris. Hij had wel een 
voorbeeld opgesteld, maar wist niet of er iets mee gedaan was. Hij vroeg zich 
af de curators een concept gevonden hadden, en anders moesten ze maar bij 
notarissen etc. gaan informeren. Dat gebeurde ook: in de Leijdsche Courant 
van 24 januari 1772 stond een oproep aan heren secretarissen en notarissen in 
den lande, of wie er maar kennis had van een testament van Pieternella Kole, 
om zich te melden bij Grinwis en Goekoop. Ook een ieder die meende iets te 
kunnen krijgen uit de boedel moest zich melden in Goedereede of bij de 
advocaat Kreet in Rotterdam, die inmiddels was ingehuurd als juridisch 
adviseur. 

 
Dat leverde een stroom brieven op: niet over een testament want dat werd 
nooit gevonden, maar wel van mensen die dachten dat er iets te halen viel. En 
dat er iets te halen viel, dat gerucht had al dadelijk de ronde gedaan. Mijsberg 
uit Zevenbergen schreef: “.. daar zijn hier menschen van Goederee geweest, 
welke zeijde dat er ongemeen veel contanten in den boedel bijna over al 
gevonden was, ook zeer veel gemaakt zilver, onder anderen dat men zeide dat 
er een kisje zoud gevonden zijn, waarin alleen aan gouden specie 
[muntsoorten] hondert duizend guldens zoude gevonden zijn, behalve op vele 
anderen plaatsen als in een hoekje in de schoorsteen, bedstee etc., op zolder 
een zak met zilverwerk ….”. De geruchten klopten aardig, want de curatoren 
waren met hulp van nog wat mannen aan de inventarisatie begonnen, en ze 
hadden al een week nodig om al het contante geld in de boedel te tellen. Ze 
maakten er porties van: 263 zakjes met een totale inhoud van 111.873 gulden! 
De beurtschipper naar Rotterdam werd ingeschakeld en vier mannen gingen 
naar Rotterdam om het contante geld daar op de wisselbank in bewaring te 
geven. 
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De sieraden, meubels, linnengoed, boeken, serviezen, kledingstukken, 
landerijen etc. waren bij elkaar ook nog eens ruim 100.000 gulden waard.  
Dat stond niet in de krant, maar toch kwamen er brieven op de advertentie. In 
het jaar na de dood van Pieternella presenteerden zich zeker twintig personen 
met de naam Koole, Cole, Koolen etc. die meenden verwant te zijn aan de 
erflaatster. Grinwis en Goekoop zetten nog enkele advertenties in landelijke 
kranten, waarbij ook ouders en grootouders van Pieternella genoemd werden. 
Daar werd in sommige brieven ook om gevraagd, om duidelijker te krijgen om 
welke Kole het ging. Er waren allerlei pretendenten, die zelf of via een 
procureur, van zich lieten horen: een Hermanus Koole uit Vreeswijk, een smid 
uit Dinteloord wiens schoonmoeder ene Kaatje Kole was geweest, een 
Bernardus Cole, chirurgijn te Wirdum, een wijnkoper Kole uit Rotterdam, 
Matthijs Kole, kruier uit dezelfde stad, een familie Van Noord uit Zeeland, de 
kleinzoon van een Mathijsje Kool uit Gouderak, kortom een bonte 
verzameling van wie de curatoren wel gelijk konden zien dat ze niet direct 
verwant waren. Zelfs in 1775 kwam er nog een brief van ene Francis Koole, 
een militair, die wegens uitlandigheid nu pas kon reageren op het sterfgeval. 
Maar wie dan wel? De familie Kole had geen liefhebber van genealogie in de 
familie gekend, onder de stapels papier van de familie was geen stamboom te 
vinden. Het werd wel duidelijk dat er ver terug gekeken  moest worden om 
erfgenamen te vinden.  Pieternella’s vader Aren Kole evenals diens vader 
hadden ofwel geen broers en zussen, ofwel ongetrouwde broers, dus die 
generaties aan vaders kant vielen al weg. De grootmoeder van vaderskant was 
Isabelle Sandifort. Zij had twee broers gehad, van wie er nog zes kleinkinderen 
leefden, Geertje, Gerrit, Grietje, Marinus, Johannes en Maria Sophia Sandifort. 
In het archief Kole is een tekening te vinden met een schematische voorstelling 
van de Sandiforts en hun relatie tot de Kole’s: het lijkt niet op een nette 
stamboom zoals wij ze maken, maar voldeed waarschijnlijk wel.  
De drie eerstgenoemde Sandiforts waren er snel bij. Zij lieten zich door Jan 
Deugt uit Herkingen vertegenwoordigen in hun aanspraken en maakten dit 
aanhangig bij het Hof van Holland. Alle brieven van de andere vermeende 
Kole’s zijn bewaard gebleven, maar helaas niet de antwoorden die ze kregen 
van de curator of advocaat.  
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Uiteindelijk, maar dan zijn we een paar jaar verder, werden de zes Sandiforts 
aangewezen als erfgenamen voor de vaderlijke helft van de erfenis. Elk kreeg 
dus een twaalfde van het kapitaal. Dat was inmiddels wel geslonken, want 
Goekoop en Grinwis hadden heel veel onkosten gehad, en ook de advocaat 
moest betaald worden. De curatoren declareerden alle onkosten: briefporten, 
vrachtkosten, logies, verteringen en de dagen dat ze bezig geweest waren met 
het opnemen van alle goederen in de huizen Kole. Want dat had de nodige tijd 
gekost: 41 dagen was men bezig geweest met alles te noteren en te taxeren. 
Een duimdikke inventaris was het resultaat, waarin ruim drieduizend regels met 
één of meer voorwerpen te lezen waren. Pieternella en haar familieleden 
hadden in de loop der jaren indrukwekkende hoeveelheden kleding, rollen stof, 
kaartjes met garen, pakjes naalden, haken en ogen, muilen, lakens, servetten en 
slopen ofwel gekocht ofwel verkregen van anderen. De hele vrouwelijke 
bevolking van Goedereede zou er mee aangekleed kunnen worden. Alles werd 
ter verkoop aangeboden en de inwoners van stad en lande konden op een paar 
verkoopdagen hun slag slaan. Ook dat werd netjes opgetekend. 
Het is niet duidelijk hoeveel er nu aan de erven Sandifort werd uitgekeerd, en 
ook was niet te achterhalen of en hoeveel er aan erven van moederskant 
uitgedeeld werd. Pieternella’s moeder kwam ook uit Zevenbergen: Elisabeth 
Kouwelaar, dochter van Pieter Kouwelaar en Catharina Moelaart. Uit het 
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archief is alleen te concluderen dat ene Adriaan Moelaart (de juiste 
familieverhouding is mij onduidelijk) in 1775 een som uit de nog resterende 
helft van de erfenis kreeg. Rond die tijd waren er ook drie leden van een 
familie Verbrugge uit Delft die aanspraken hadden op het Kouwelaar-deel, 
maar hoe dat is afgelopen, is mij niet bekend. 
Is er een les te trekken uit dit verhaal? In de eerste plaats misschien dat geld 
niet altijd gelukkig maakt: juffrouw Kole zat in haar huis, met allerlei 
lichamelijke klachten (dat weten we uit de briefwisselingen), maar zonder 
familie of vertrouwelingen. Ten tweede: het zou fijn geweest zijn als iemand 
haar had kunnen overhalen op tijd een testament te maken. Dat had een 
heleboel tijd en geld gespaard. Dan had ze kunnen nalaten aan wie ze wilde en 
hadden de curatoren zich niet in bochten hoeven wringen om aan de wet te 
voldoen en de juiste erfgenamen te vinden. 
Maar aan de andere kant: we hebben er een rijk familiearchief aan 
overgehouden met een aarzelend begin van genealogisch onderzoek op 
Goeree-Overflakkee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schets van de familieverbanden Kole 
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brief van een Rotterdamse schipper die ook belangstelling toonde voor de 
erfenis Kole 
 

 
Meer lezen? 
E. Lassing-van Gameren: “Zeer waarde muijen”, brieven aan de juffrouwen 
Kole in Goedereede (De Ouwe Waerelt, jg. 11, no. 32, 2011, p. 11-21) 
T.N. Schelhaas: De oudste generaties van de Ouddorpse familie Sandifort 
(Gens Nostra, jg. 54, no. 9, 1999, p. 485-501)  
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5 EEN VREEMDE AKTE: LET OP DE BABS  
 

(door E. Lassing) 
Twintig jaar geleden vond ik, bij een onderzoek naar de medische stand van 
Oude-Tonge, een aantal brieven van de arts T. Bastian, waarin hij nogal te keer 
ging over de zaken die waren voorgevallen bij de sluiting van een huwelijk in 
Oude-Tonge in oktober 1854. De brieven heb ik recent nog eens nagelezen en 
dat was aanleiding om toch nog eens goed te kijken naar de gang van zaken en 
wie er bij betrokken waren. Ik weet niet of er ooit een genealogie Ooms (de tak 
uit Tholen) gemaakt is, maar dit verhaal is een mooie illustratie van hoe 
archiefonderzoek buiten de standaardbronnen voor een stamboom leuke 
extra’s kan opleveren. Het gaat om het huwelijk van Johannis Henricus Ooms 
en Johanna Dingemans, en de andere rollen waren voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, de pastoor en de dokter die zich ermee bemoeide. Als 
bijkomstigheid riep het onderzoek ook nog vragen op naar de gebruikelijke 
gang van zaken bij huwelijkssluitingen in die tijd, want dat ging toch anders dan 
nu. De officiële akte is in elk geval opmerkelijk: iedereen heeft twee maal 
getekend. 
 
Johannes en Johanna waren begin oktober 1854 in ondertrouw gegaan. Hun 
voornemen was twee maal afgekondigd en de papieren waren ingeleverd.  Op 
26 oktober stapten zij naar het raadhuis om het huwelijk te laten sluiten.  Er 
werd, door een plaatsvervanger van de burgemeester, een akte voorgelezen, en 
het bruidspaar, met hun vier getuigen, tekende de akte. Alles geregeld, dacht 
men, en dus door naar de Rooms Katholieke kerk, waar de pastoor het 
kerkelijk huwelijk zou sluiten. De pastoor vroeg naar een bewijs van het 
burgerlijk huwelijk; dat kon echter niet getoond worden en de pastoor kon niet 
anders dan het kerkelijk huwelijk afblazen.  
Uiteindelijk werd de volgende dag het burgerlijk huwelijk nog eens overgedaan 
en kon ook de pastoor zijn taak vervullen. Zo opgeschreven lijkt het allemaal 
niet zo schokkend, maar al op 27 oktober schreven de pastoor Hubertus de 
Groot en dokter Bastian een brief naar de Commissaris van de Koning over de 
vreemde en huns inziens schandelijke gang van zaken. 
Een stuk uit die brief: “.. . dat door ondergetekende [De Groot] alvoorens tot de 
plegtigheid over te gaan, hun het bewijs dat hun huwelijk voor den burgerlijke stand was 
aangegaan heeft gevraagd, dat hierop door hen is geantwoord, dat zoodanig bewijs 
niettegenstaande er door J. Ooms om verzocht was, niet is afgegeven, was zulks onwil of kon 
men het bewijs niet geven? dat de eerst ondergeteekende, getrouw onderdaan en dienaar van de 
staat … als toen geweigerd heeft tot het bedienen der godsdienstige plegtigheden van het 
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huwelijk over te gaan. Dat door J. Ooms toen andermaal, doch tevergeefs pogingen zijn 
aangewend het bewijs magtig te worden. … Dat uit de verdere loop der zaak schijnt te 
blijken dat de voor ambtenaar van den burgerlijken stand gefigureerd hebbende F. Arends 
[Frans Arends, wethouder en geneesheer] de magt tot het sluiten van een huwelijk 
miste, en bij gevolg het vermeende gesloten huwelijk onwettig is. .. . Verlangen dat het uwe 
Exc. moge behagen een streng onderzoek in deze zaak te gelasten op dat in het vervolg de 
inwoners dezer gemeente in het algemeen en de eerstondergetekende in het bijzonder als 
bedienaar der godsdienst, voor de herhaling van dergelijke onwettige ergelijke handelingen en 
de daaruit voortvloeijende onaangename gevolgen mogen gevrijwaard zijn.” 
  
Voordat we een tweede brief citeren  moet vermeld worden dat het niet 
boterde tussen Bastian en Arends. Frans Arends was al dertig jaar geneesheer 
in het dorp, vervulde ook allerlei bestuursfuncties. Sinds een jaar of tien had hij 
concurrentie van de katholieke Bastian, een universitair geschoolde arts. 
Bastian had het er moeilijk mee dat gemeentelijke baantjes, zoals geven van 
medische zorg aan de armen, steevast naar Arends gingen, en zo waren er 
waarschijnlijk meer fricties. De tegenstelling protestant-katholiek kwam in 
Oude-Tonge niet erg openlijk tot uiting maar speelde onderhuids toch zeker 
mee. 
 Op 3 november 1854 vatte Bastian nogmaals de pen op en schreef uitvoerig 
de gang van zaken op, althans de gang van zaken zoals hij die ervaren had: 
“… J. Ooms en J. Dingemans sedert eenigen tijd in ondertrouw opgenomen, wenschten op 
den 26 october 1854 hun huwelijk burgerlijk en kerkelijk te laten inzegenen. De 
burgemeester/ambtenaar van den burgelijken stand was sedert eenige dagen afwezig, de 
anderen ambtenaar sedert eenige dagen ziek; moet nu het huwelijk uitgesteld worden? neen, 
de medicus van laatsgenoemde ambtenaar, zekeren F. Arends, heel- en vroedmeester en 
plaatselijk geneesheer alhier zal in dit geval voor zijnen patiënt optreden (misschien bij 
procuratie?!!). De jongelui komen met hunne vier getuigen op het gestelde uur ten raadhuize 
waar zij gezegde F. Arends wachtende vonden; het cape sedem wordt uitgesproken en de 
klerk ter secretarie ontboden; welke nu de huwelijksacte voorleest, duidelijke en verstaande 
zeggende ‘verklaaren enz. voor den ambtenaar van den burgerlijken stand F. Arends enz., 
hierop wordt de jongelieden en getuigen gelast hunne handteekening te stellen op een register 
dat zoo als later schijnt te blijken n.b. oningevuld was Zij voldoen hieraan, doch de figurant 
ambtenaar alleen onthoudt zich mede te tekenen …” 
Bastian ziet dat laatste als bewijs dat Arends zich wel bewust was van het 
onwettige van zijn optreden. Het probleem komt dan bij de pastoor te liggen 
die al voorbereidingen had getroffen voor de inzegening, maar niet durfde 
door te zetten toen hij merkte dat er geen officieel bewijs was. “.. de eerwaarde 
pastoor, het laat zich begrijpen, was hiermede niet tevreden, de bruidegom zag zich nu 
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verplicht de veldwachter op te zoeken, die wederkeerig de klerk ging opsporen”. De klerk 
zegde toe dat er nog wel een bewijs zou komen, maar daar nam de pastoor 
geen genoegen mee. Iedereen ging terug naar huis … Bastian besluit: “Wijders 
schijnt de burgemeester die des anderen daags te huis was gekomen, het huwelijk te hebben 
voltrokken, en dezelfde personen die den vorigen dag een zoo het schijnt oningevuld register, in 
hunnen boereneenvoud  in onnoozelheid hadden geteekend, toen nog eens hunnen 
handteekeningen naast de vorigen geplaatst te hebben.” 
Dat laatste klopt: op de akte staan alle handtekeningen in tweevoud, en als 
datum is ingevuld 27 oktober. Wat wel vreemd is dat de handtekening van de 
burgemeester/ambtenaar burgerlijke stand er ook twee keer staat. Hij was er 
toch niet, die eerste keer, of waren de akten al bij voorbaat getekend? De 
handtekening van Frans Arends ontbreekt in elk geval. 
 
Het gemeentebestuur moest zich toch verantwoorden bij de Commissaris van 
de Koning. Dat gebeurde op 9 november. Burgemeester Eland Anemaet 
verklaarde dat hij inderdaad afwezig was, en dat zijn vervanger Kardux 
vanwege ziekte aan Arends had gevraagd om te voldoen aan de wens van het 
bruidspaar. Zij waren pas op de dag zelf komen vragen of het huwelijk 
voltrokken kon worden, en wilden perse die dag omdat het de verjaardag van 
de bruidegom was! Arends en Kardux verkeerden in de mening dat zij de 
functie van ambtenaar burgerlijke stand mochten waarnemen, maar Arends 
begon te twijfelen na voorlezing van de akte … Daarom heeft hij niet 
getekend.  Het is de volgende dag opgelost: Anemaet kwam ’s middags thuis en 
heeft gelijk alsnog het huwelijk voltrokken. De Commissaris gaat akkoord met 
de verklaring, en er volgt geen verder onderzoek. Er is in het archief ook nog 
een kladversie van de brief aan de CvdK, en daarin is de toon toch wat anders, 
want er worden nog wat regeltjes gewijd aan “de geloofsliefde de drijfveer is waar door 
den eerstondergetekende [pastoor] zich zoo menigmaal heeft laten verroeren, is giftige nijd en 
jalousie de métier de heilloze drogreden dat de om zijne dubbelzinnige handelwijze hier 
algemeen geschuwde med.dr. Bastiaan dit middel heeft aangegrepen .. de nijd is oorspronglijk 
uit zekere mislukking bij de verkiezing der gemeenteraadsleden [Bastian was net niet 
gekozen] .. . en een ander teleurstelling, sinds veele jaren is zijned. in deze gemeente 
geetablisseerd zonder er vooralsnog degelijke vorderingen te hebben gemaakt op het praktisch 
terrein, nog het meest ter oorzake van zijn dubbelzinnig karakter …”. 
Er werd geen verder onderzoek gedaan, en het is te hopen dat Bastian en De 
Groot deze kladversie niet onder ogen hebben gekregen … 
Wel verscheen er nog een stuk in de pers: onder de titel Een buitengewone 
gebeurtenis te Oude-Tonge konden de lezers van de Javabode van 10 januari 
1855 lezen over dit voorval. Helaas staat er geen bronvermelding bij (deze 
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krant nam vaak stukken uit de reguliere Nederlandse kranten over), maar het 
lijkt duidelijk uit het kamp Bastian te komen. 
Het bruidspaar is de commotie hopelijk snel vergeten. Misschien hebben ze 
ook nooit gelezen dat Bastian hen van boerenonnozelheid betichtte. Ze gingen 
wonen aan de Zuiderlandsedijk waar hij een boerenbedrijfje voerde en zij de 
zeven kinderen opvoedde. Het gezin woonde tot 1884 in Oude-Tonge, daarna 
vertrokken Johannis, Johanna en de nog thuis wonende kinderen naar 
Delfshaven. Johannes kwam als weduwnaar terug en woonde vanaf 1891  tot 
zijn overlijden in 1893 weer in Oude-Tonge. Op Flakkee wonen geen nazaten 
meer van het echtpaar dat zo’n raar begin van hun huwelijk had.Hoe verging 
het de andere spelers in het stuk? Burgemeester Anemaet bleef rustig 
burgemeester tot zijn overlijden in 1891. Frans Arends bleef tot op hoge 
leeftijd geneesheer, raadslid en polderbestuurder. Hij overleed in 1884, 84 jaar 
oud. Theodorus Bastian hield het nog tot 1868 vol in Oude-Tonge. Hij vertrok 
naar Roosendaal, waar hij tot zijn dood in 1875 woonde met een tante en 
Pieternella Tuns uit Den Bommel als huishoudster. Pieternella werd ruim 
bedeeld in zijn testament (onder andere erfde ze twee huisjes in Oude-Tonge, 
zo slecht had Bastian het dus niet gehad in dat dorp).Pastoor De Groot, sinds 
1833 als zodanig in het dorp werkzaam, overleed niet lang na het gebeuren, in 
september 1855. Als bijzonderheid valt nog te melden dat twee tantes van 
dokter Bastian als huishoudster bij deze pastoor gewerkt hadden, al voordat 
hun neef zich in het dorp vestigde. Een daarvan volgde haar neef naar 
Roosendaal.Blijft de vraag over de gang 
van zaken bij huwelijkssluitingen in de 
negentiende eeuw. Kennelijk was het niet 
nodig om al bij de ondertrouw een 
trouwdatum af te spreken. Als we deze 
verslagen mogen geloven, kon je ’s 
ochtends naar het gemeentehuis gaan om 
te vragen of je die dag kon trouwen. En 
ook de kerkelijke inzegening kon kort 
tevoren geregeld worden.  Wel een 
verschil met deze tijd waarin 
huwelijken/bruiloften vaak wel een jaar 
van tevoren tot in de puntjes geregeld 
worden. Maar het blijft nog wel opletten 
of alles goed is ingevuld en of de BABS, 
de buitengewoon ambtenaar burgerlijke 
stand, alles wel volgens de regeltjes doet!  
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6 KWARTIERSTAAT 
In ons vorige jubileumnummer publiceerden we kwartierstaten van enkele 
bestuursleden. We maken er een traditie van: nu de kwartierstaat van een 
van de huidige bestuursleden, Maatje Hansen-Koese. 

 

Generatie I 
 
1 Maatje Lena (Maatje) KOESE, klerk, typiste, part-time 

zwembadbarmedewerkster, geboren te Stellendam, gedoopt te 
Stellendam. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Goedereede (getuige(n): Willem 
Anthonie Hansen, horecaondernemer; Sophia Anna Josephina Dits, 
horecaonderneemster, beiden wonende te Ouddorp (gemeente 
Goedereede); Andries Koese, graanhandelaar en Elizabeth Rijnbrand, 
beiden wonende te Stellendam (gemeente Goedereede)), gehuwd voor 
de kerk te Stellendam met Willem Jacobus (Wim) HANSEN, 21 jaar 
oud, zwemonderwijzer, bedrijfskundig medewerker, geboren te 
Vlaardingen, gedoopt te Vlaardingen (getuige(n): Peter: Petrus Jacobus 
van Rosmalen - Meter Theresia Everdina van Rosmalen-van der 
Broek). 

 
Generatie II 

 
2 Andries (Andries) KOESE (Broer), landbouwknecht, hulpkommies, 

slangenleider, galvaniseur, landarbeider,in 1955 koopman, 
graanbewerker (handelaar),  graanhandelaar/landbouwer, geboren op 
23-12-1918 om 3.00 uur te Stellendam (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 10-09-1982 om 01.00 uur te Stellendam op 63-jarige 
leeftijd, begraven op 14-09-1982 te Stellendam, algemene begraafplaats. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-04-1950 te Ouddorp (getuige(n): 
Koese, Hendrik, oud 45 jaar, landbouwersknecht, wonende te 
Stellendam, broeder van de bruidegom; en Rijnbrand, Anthonij, oud 33 
jaar, landarbeider, wonende te Ouddorp, broeder van de bruid.) met de 
25-jarige 

3 Elizabeth (Bep) RIJNBRAND, dienstbode - 1950-naaister, geboren 
op 04-09-1924 om 21.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 28-11-2010 om 16.10 uur te Stellendam op 86-jarige 
leeftijd, begraven op 03-12-2010 te Stellendam. 
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Generatie III 

 
4 Frans (Frans) KOESE, bouwknecht, bouwman, arbeider, landbouwer, 

geboren op 12-02-1873 om 15.00 uur te Stellendam, overleden op 
26-12-1953 om 01.15 uur te Stellendam op 80-jarige leeftijd, begraven 
op 30-12-1953 te Stellendam. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-04-1900 te Stellendam (getuige(n): 
Andries Jansen, oud 36 jaren, visscher, broeder der bruid; Matthijs de 
Geus, oud 55 jaren, visscher, oom der bruid; Frans Troost, oud 54 
jaren, beurtschipper, oom van den bruidegom en Adrianus van Seters, 
oud 65 jaren, bouwman, oom van den bruidegom, allen wonende te 
Stellendam) met de 25-jarige 

5 Maatje (Maatje) JANSEN, zonder beroep, geboren op 11-04-1875 om 
18.00 uur te Goedereede (Havenhoofd) (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 24-06-1952 om 23.30 uur te Stellendam op 77-jarige 
leeftijd, begraven op 28-06-1952 te Stellendam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echtpaar Koese-Jansen 
 
6 Cornelis (Kees) RIJNBRAND, veldarbeider, geboren op 04-12-1888 

om 14.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 
17-11-1966 om 11.15 uur te Ouddorp op 77-jarige leeftijd, begraven op 
21-11-1966 te Ouddorp. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1915 te Ouddorp (getuige(n): 
Maarten Rijnbrand, oud 24 jaar, veldarbeider, broeder des bruidegoms; 
Pieter Groenendijk, oud 23 jaar, veldarbeider, broeder der bruid; 
Leendert Verhage, oud 32 jaar, veldarbeider, en Pieter Ihrman, oud 68 
jaar, timmerman, oom der bruidegoms, allen wonende te Ouddorp) 



 24 

met de 25-jarige 
7 Lena (Lena) GROENENDIJK, zonder beroep, geboren op 

10-10-1889 om 05.00 uur te Ouddorp (Oostdijk) (gezindte: 
Ned.Herv.), overleden op 13-08-1960 om 02.00 uur te Ouddorp op 
70-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1960 te Ouddorp. 

 
 

 

 

echtpaar Rijnbrand- 
Groenendijk 

 

 

 

 

 

 

 

Generatie IV 
 
8 Johannes KOESE, bouwknecht, bouwman, landbouwer, vrachtrijder, 

geboren op 26-07-1843 om 21.00 uur te Stellendam (gezindte: 
Gereformeerd), overleden op 19-07-1902 om 08.00 uur te Stellendam 
op 58-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1867 te Stellendam (getuige(n): 
Gerbrand Korteweg, 43 jaar, winkelier, oom van de bruidegom; 
Adrianus van Seters, 32 jaar, bouwman, behuwd broeder; Jacob 
Lokker, 37 jaar, bouwman, oom van de bruid en Pieter van der Wekke, 
41 jaar, bouwman, bekende.) met de 19-jarige 

9 Hendrika van OOSTENBRUGGE, zonder beroep, landbouwster, 
geboren op 01-03-1848 om 23.00 uur te Stellendam (gezindte: 
Ned.Herv.), overleden op 25-02-1920 om 03.30 uur te Stellendam op 
71-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1920 te Stellendam. 

 
10 Cornelis JANSEN, schipper, 1900 garnalenpeller, geboren op 

18-04-1841 om 02.00 uur te Stellendam (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 18-09-1925 om 23.45 uur te Stellendam op 84-jarige 
leeftijd, begraven op 21-09-1925 te Stellendam. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1863 te Stellendam (getuige(n): 
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Adam Jansen, oud 45 jaar, vrachtrijder; Adrianus van Seters, oud 27 
jaar, bouwman; Dirk Kievit, oud 28 jaar, en Jan Heintjes, oud 38 jaar, 
arbeider, allen bekende der comparanten en wonende te Stellendam) 
met de 21-jarige 

11 Martijntje de GEUS, niets van beroep, geboren op 10-12-1841 om 
20.00 uur te Stellendam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 
25-04-1900 om 19.00 uur te Stellendam op 58-jarige leeftijd, begraven 
op 28-04-1900 te Stellendam. 

 
12 Cornelis RIJNBRAND, landbouwer, arbeider, geboren op 

06-02-1851 om 23.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden 
op 30-10-1934 om 17.00 uur te Ouddorp op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1876 te Ouddorp (getuige(n): 
Pieter Ihrman, oud 29 jaar, timmermansknecht, zwager; Jan de Ruiter, 
oud 59 jaar, arbeider, beiden getuigen der man; Jan Tanis, oud 50 jaar, 
bouwknegt; Johannes Breen, oud 25 jaar, arbeider, beiden getuigen der 
vrouw; allen te Ouddorp woonachtig) met de 25-jarige 

13 Pietertje van HUIZEN, zonder beroep, geboren op 03-10-1850 om 
03.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 18-01-1920 
om 02.30 uur te Ouddorp op 69-jarige leeftijd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cornelis Rijnbrand   Pietertje van Huizen 
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14 Marinus GROENENDIJK, arbeider, veldarbeider, geboren op 
09-11-1855 om 05.00 uur te Sommelsdijk (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 18-10-1926 om 07.00 uur te Ouddorp op 70-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1878 te Ouddorp (getuige(n): 
Jan van der Bok, oud 60 jaar; Cornelis de Vogel, oud 57 jaar, beiden 
arbeiders; Pieter Kasseband, 61 jaar, timmerman, grootvader der 
vrouw; Corstiaan van Heest, oud 43 jaar, klerk, allen woonachtig te 
Ouddorp) met de 22-jarige 

15 Pieternella HEERSCHAP, zonder beroep, geboren op 23-03-1856 
om 02.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 
13-02-1920 om 15.00 uur te Ouddorp op 63-jarige leeftijd. 

 
Generatie V 

 
16 Leendert KOESE, bouwknegt, bouwman, arbeider, vrachtrijder, 

landbouwer, geboren op 04-01-1815 te Stellendam (gezindte: 
Gereformeerd), overleden op 07-08-1882 om 09.00 uur te Stellendam 
op 67-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-01-1838 te Ouddorp (getuige(n): 
Jacob de Vogel, oud 45 jaren, arbeider; Jacob Bosloper, oud 36 jaren, 
dorpsbode, goede vrienden der man; Abraham Hoek, oud 52 jaren; Jan 
Hoek, oud 50 jaren, arbeiders, ooms der vrouw, allen te Ouddorp 
woonachtig) met de 21-jarige 

17 Neeltje HOEK, zonder beroep, geboren op 06-09-1816 om 14.00 uur 
te Ouddorp (gezindte: Gereformeerd), overleden op 25-10-1880 te 
Stellendam op 64-jarige leeftijd. 

 
18 Maarten van OOSTENBRUGGE, bouwknegt; bouwman, geboren 

op 30-06-1819 om 17.30 uur te Dirksland, overleden op 09-10-1850 
om 14.00 uur te Stellendam op 31-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-01-1841 te Stellendam (getuige(n): 
Mattheus Witvliet, 39 jaar, arbeider, oom; Jan Lokker, 45 jaar, Bode 
van het bestuur, neef van de bruid; Pieter van Oostenbrugge, 27 jaar, 
wagenmaker, neef; en Cornelis Hoekman, 59 jaar, veldwachter, 
bekende.) met de 20-jarige 

19 Arendje LOKKER, zonder beroep, geboren op 07-01-1821 te 
Stellendam, overleden op 10-03-1895 te Stellendam op 74-jarige 
leeftijd. 
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Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 07-01-1841 te Stellendam met 
Maarten van OOSTENBRUGGE, 21 jaar oud (zie 18). 
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 30-03-1854 te Stellendam 
(getuige(n): Gommert van Oostenbrugge, oud 36 jaar, behuwdbroeder; 
Pieter van Oostenbrugge, oud 40 jaar, wagenmaker, neef van de 
bruidegom; Cornelis Lokker Jansz. oud 37 jaar; Jacob Lokker, oud 23 
jaar, landbouwers, broeders van de bruid, allen wonende te Stellendam) 
met Adam KREEFT, 29 jaar oud, bouwknecht, bouwman (1891), 
geboren op 19-07-1824 te Stellendam, overleden op 02-11-1891 om 
07.30 uur te Stellendam op 67-jarige leeftijd. 

 
20 Andries JANSEN, winkelier, kleermaker, koopman, schipper, geboren 

op 20-09-1813 om 09.00 uur te Stellendam (gezindte: Ned.Herv.), 
overleden op 23-05-1897 te Stellendam op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-04-1840 te Stellendam (getuige(n): 
Andries Koppenaal, oud 57 jaren, bouwman; Cornelis Hoekman, oud 
58 jaren, veldwachter; Jan Lokker, oud 44 jaren, bode en Krijn Kievit, 
oud 43 jaren, vrachtrijder, allen wonende te Stellendam, bekenden van 
de comparanten) met de 27-jarige 

21 Jannetje BAKKER, zonder beroep, geboren op 25-11-1812 te 
Stellendam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 21-11-1895 te 
Stellendam op 82-jarige leeftijd. 

 
22 Frans (Frans) de GEUS, arbeider, geboren op 08-07-1812 te 

Ouddorp, overleden op 27-08-1861 om 10.00 uur te Stellendam op 
49-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-02-1835 te Stellendam (getuige(n): 
Cornelis Hoekman, oud 53 jaar, veldwachter; Jan Lokker, oud 39 jaar, 
arbeider; Jan van der Wal, oud 38 jaar, schoenmaker en Gerrit 
Hartman, oud 38 jaar, nachtwaker, allen bekenden van de 
comparanten) met de 19-jarige 

23 Pieternella van DAM, zonder beroep, geboren op 09-09-1815 te 
Stellendam, overleden op 11-01-1888 om 09.30 uur te Stellendam op 
72-jarige leeftijd. 

 
24 Anthonij RIJNBRAND, arbeider, meekrapdrooger, geboren op 

13-10-1819 om 10.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden 
op 27-12-1892 om 20.00 uur te Ouddorp op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-11-1844 te Ouddorp (getuige(n): 
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Leendert Pikaard, oud 39 jaar; Marinus Gerij (of Gerie (zo tekent hij)), 
oud 30 jaar, arbeider; goede vrienden van de man; Cornelis Petzinger, 
oud 51 jaar; Andries Esveld, oud 32 jaar, arbeider, ooms der vrouw, 
allen woonachtig te Ouddorp) met de 20-jarige 

25 Elizabeth PETZINGER, zonder beroep, geboren op 14-05-1824 om 
03.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 20-04-1895 
om 13.00 uur te Ouddorp op 70-jarige leeftijd. 

 
26 Maarten van HUIZEN, arbeider, geboren op 08-05-1822 om 20.00 

uur te Ouddorp, overleden op 17-02-1906 om 15.30 uur te Ouddorp 
op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-07-1850 te Ouddorp (getuige(n): 
Jan van Huizen, 26 jaar, broeder; Abraham van den Berg, 34 jaar, 
zwager, beiden des mans; Thijs de Jong, 33 jaar, zwager; Paulus Breen, 
35 jaar, neef, beiden des vrouw; allen arbeider van beroep en te 
Ouddorp woonachtig) met de 26-jarige 

27 Baaltje TANIS, geen beroep, geboren op 28-01-1824 om 01.00 uur te 
Ouddorp, overleden op 04-04-1903 om 22.30 uur te Ouddorp op 
79-jarige leeftijd. 

 
28 Cornelis GROENENDIJK, arbeider, geboren op 03-02-1830 om 

23.00 uur te Sommelsdijk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 
03-01-1900 om 07.00 uur te Goedereede op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1855 te Sommelsdijk 
(getuige(n): Leendert Wielhouwer, arbeider, oud 39 jaar; Abraham van 
Antwerpen, arbeider, oud 60 jaar; Pieter Wielaard, arbeider, oud 50 jaar 
en Marinus Kievit, arbeider, oud 37 jaar, broeder van de echtgenoot ten 
andere zijde (Aaltje Kievit)) met de 22-jarige 

29 Aaltje KIEVIT, buiten beroep, geboren op 06-05-1832 om 02.00 uur 
te Sommelsdijk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 15-08-1901 om 
06.00 uur te Ouddorp op 69-jarige leeftijd. 

 
30 Wouter HEERSCHAP, arbeider, geboren op 11-04-1835 om 01.00 

uur te Ouddorp, overleden op 01-07-1914 om 07.30 uur te Ouddorp 
op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-11-1855 te Ouddorp (getuige(n): 
Jan Bruggeman, 27 jaar, molenaarsknecht en Jan Tanis, 37 jaar, 
arbeider, beide goede vrienden des mans; Jan de Vogel, 71 jaar, 
arbeider, grootvader, en Jan van der Bok, 37 jaar, arbeider, oom, beiden 
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der vrouw, allen te Ouddorp woonachtig) met de 20-jarige 
31 Klaartje KASSEBAND, zonder beroep, geboren op 03-10-1835 om 

04.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 19-03-1897 
om 13.00 uur te Ouddorp op 61-jarige leeftijd. 

 

Wordt vervolgd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andries Koese en Bep Rijnbrand op hun trouwdag, 6 april 1950  
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7 ANNEJET VAN DER ZIJL EN FLAKKEE 
 

Het is ons gelukt om voor het 
middagprogramma van de jubileummarkt de 
schrijfster Annejet van der Zijl te contracteren. 
Zij zal in gesprek met Kees van Rixoort uit 
Dirksland vertellen over haar werk. Annejet is 
bekend geworden door haar op gedegen 
historisch onderzoek gebaseerde boeken over 
min of meer bekende personen. We noemen de 
boeken Jagtlust (over een groep kunstenaars, 
waaronder de familie Van Harmsen van der 
Beek, bekend van tekst en illustraties bij de 
boekjes van Flipje Tiel), Anna (over Annie M.G. 
Schmidt), Bernhard (prins Bernhard), Gerard 
Heineken (de grondlegger van het bier-

imperium), De Amerikaanse prinses en Sonny Boy. De meeste van haar 
beschreven personen zullen nooit op Goeree-Overflakkee geweest zijn of er 
van gehoord hebben, maar in Sonny Boy is er wel een link met het eiland. 
Om even samen te vatten: Waldemar Nods “Sonny Boy” was het kind van 
Rika van der Lans en de Surinamer Waldemar Nods sr.. Rika was eerder 
getrouwd geweest, met een ambtenaar van Rijkswaterstaat. Samen met hem 
en haar vier kinderen was zij in 1924 in Goedereede komen wonen, na de 
overplaatsing van haar man. Rika kon het niet aarden op het eiland en 
vertrok mede daarom in 1928 naar haar geboorteplaats Scheveningen, met 
medenemen van de kinderen. De kinderen keerden in de jaren erna weer 
terug naar hun vader en verhuisden in 1934, bij zijn volgende overplaatsing, 
naar Groningen. Rika bleef in Scheveningen, begon samen met haar nieuwe 
relatie Nods een pension en kreeg een zoontje. Lees het boek over hun 
verdere lotgevallen die een tragisch eind kregen in de Tweede Wereldoorlog.  
In het Streekarchief is een album met foto’s van S.J. Menheer, de 
leraar/directeur van de ULO in Middelharnis. Daarin troffen we ook foto’s 
aan van zijn verblijf in Schevingen, in pension Walda van de familie Nods-
van der Lans. Mogelijk dat hij via de dochter daarvan gehoord heeft: de 
halfzus van Sonny Boy heeft nog op de ULO van Menheer gezeten. 
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Het werk van Annejet van der Zijl leent zich ook voor bewerkingen: deze 
maand ging de musical over Annie M.G. Schmidt in première, gebaseerd op 
het boek Anna, en eerder al werd Sonny Boy verfilmd. Een deel van de 
opnames vonden plaats bij het RTM-museum op de Punt in Ouddorp. 
Daar en op andere opnamelocaties figureerden mensen van Flakkee, vooral 
de leden van Ensemble Eeuwkant, in historische kledij. 
Hierom, en omdat levensbeschrijvingen, gecombineerd met 
archiefonderzoek, goed bij de doelstellingen van het Genealogisch Centrum 
passen, hebben we deze schrijfster uitgenodigd. 
Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen uit het publiek en voor het laten 
sigeneren van uw eigen exemplaar van een boek van Annejet van der Zijl. 
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8 DE KERSTTREIN VAN WIERDEN 
 

Vanaf de zomer van 1944 voeren geallieerde jachtvliegtuigen steeds vaker 
beschietingen uit op treinen, schepen en vrachtwagens. Zo proberen ze de 
logistiek van de Duitse strijdkrachten lam te leggen. Op eerste Kerstdag van 
dat jaar rijdt een trein met 1400 dwangarbeiders, merendeels van de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, richting Duitsland. Engelse Spitfires 
beschieten de locomotief bij het station van Wierden. Vier dwangarbeiders 
worden gedood, maar ca. 300 weten te ontsnappen met hulp van de 
dorpelingen en vinden onderdak in Wierden en omgeving.  
Dit verhaal is onderdeel geworden van de “Liberation Route Europe”, een 
internationale herdenkingsroute, gesponsord door de Europese Unie. Kees 
Kroon van de Historische Kring Wereden (Wierden) komt ons meer 
vertellen over dit voorval waarbij een groot aantal mannen van Flakkee 
betrokken was. Zij waren in de trein beland na de grote razzia van 21 
december 1944 waarbij vanuit Middelharnis een groot aantal Flakkeese 
mannen op weg was gestuurd naar een ongewisse bestemming. Bij de 
beschieting kwamen Pieter Kerp uit Achthuizen en Abram Doornheim uit 
Sommelsdijk om het leven, andere lotgenoten van Flakkee wisten juist door 
dit voorval te ontsnappen. Door Kees Kroon wordt het verhaal ook gezien 
door de ogen van de inwoners van Wierden verteld. 
 
fabriek van Scholten waar mensen 
verborgen werden 
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9 DEELNEMERS AAN DE JUBILEUMMARKT 
Op onze jubileumarkt komen kraampjes te staan van verenigingen en 
stichtingen die zich net als ons centrum bezig houden met cultuur en 
geschiedenis van het eiland. 
Hieronder presenteren zij zich in hun eigen woorden. 
 
WO2GO 
Voorzitter Dennis Notenboom: 
Wij doen onderzoek naar alle facetten van de Tweede Wereldoorlog op 
Goeree-Overflakkee. Deze geschiedenis hebben wij onderverdeeld in een 
aantal thema’s zoals bijv. de luchtoorlog, de Atlantikwall, de 
Jodenvervolging, de oorlogsslachtoffers, de inundatie, etc etc. Tevens 
beheer ik de website en Facebook, organiseer filmavonden, geef ik onze 
expositie in het Streekmuseum vorm, geef rondleidingen op de Bunkerroute 
de Punt aan scholen, organiseer de ‘Lichtjes op Oorlogsgraven’, verzorgen 
de bloemen op Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaatsen in België 
waar militairen begraven liggen die op ons eiland gesneuveld zijn, etc. etc. 
eigenlijk een beetje alles wat op tafel komt. 
In onze stand zullen wij onze boeken verkopen, wat spulletjes 
tentoonstellen, informatie bieden over komende grote projecten, op een 

scherm foto’s tonen, etc. etc 

 

www.wo2go.nl 

 

 

http://www.wo2go.nl/
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De Bunkerroute bij Ouddorp 
 
Streekarchief GO 

Het Streekarchief Goeree-Overflakkee is gevestigd aan de Dwarsweg 40 te 
Middelharnis. Het archief is een onderdeel van de gemeente Goeree-
Overflakkee en beheert honderden archieven, niet alleen van de voormalige 
gemeenten, maar ook van polders, kerkgenootschappen, verenigingen etc. 
Deze archieven zijn twee grote archiefbewaarplaatsen opgeslagen en kunnen 
op de studiezaal gratis worden ingezien. De medewerkers van het streekarchief 
zijn u graag van dienst en kunnen u verder helpen bij uw onderzoek.  
 
In het streekarchief komt u meer te weten over het eiland en zijn vroegere 
bewoners. U kunt op zoek gaan naar uw voorouders, maar ook naar allerlei 
andere onderwerpen. Hoe zat het met verkeer en vervoer, waar leefde men van 
en waar komt de naam van de straat waarin u woont nu precies vandaan? 
Kortom, het archief is een onuitputtelijke bron van gegevens over het 
verleden. 
 
Behalve archiefmateriaal beheert het archief ook enkele bijzondere collecties. 
Zo is er een uitgebreide kaartencollectie en bezit een goedgevulde bibliotheek 
met naast algemene naslagwerken veel boeken over de regionale geschiedenis. 
De boeken worden niet uitgeleend, maar zijn wel in te zien op de studiezaal. 
Als u op zoek bent naar oude foto’s bent u bij het streekarchief aan het goede 
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adres. De collectie kranten is grotendeels gedigitaliseerd en te raadplegen via 
www.krantenbankzeeland.nl 
 
De meest geraadpleegde genealogische bronnen zijn digitaal in te zien op de 
studiezaal. Veel informatie is door middel van indexen op snelle wijze te 
raadplegen. De collectie van het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee is 
ook opgenomen in het streekarchief. Op de studiezaal is een grote collectie 
familieberichten te raadplegen. 
 
Het streekarchief is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.30 uur. Voor meer informatie wordt u verwezen naar 
www.streekarchiefgo.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Motte 

Het doel van de Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee “De Motte” 
is het onderzoeken en publiek maken van de historie van Goeree-Overflakkee 
met behulp van archeologie en archiefonderzoek. Dit doen we door 
verschillende activiteiten. Hieronder een overzicht: 

http://www.krantenbankzeeland.nl/
http://www.streekarchiefgo.nl/
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Cursussen 
In onze eigen ruimte in het centrum van Middelharnis organiseren we 
regelmatig cursussen. Deze cursussen worden gegeven door deskundigen uit 
onze vereniging.  
Werkgroep Archeologie 
De werkgroep Archeologie komt gedurende het seizoen iedere twee weken op 
maandag bijeen om vondsten te beschrijven en te inventariseren. Zo wordt het 
bodemarchief van het eiland in kaart gebracht en beschreven. Momenteel is de 
werkgroep bezig met het inventariseren van de vondsten van Berwoutsmoer. 
Op termijn moet dit een tentoonstelling en een publicatie opleveren.. 
Lezingen 
In de wintermaanden nodigt De 
Motte een aantal sprekers uit om een 
lezing te geven voor haar leden. Bij 
onderwerpen van de lezingen valt te 
denken aan archeologie, 
cultuurhistorie, schilderkunst en 
dialecten. Voor het 
lezingenprogramma van dit jaar 
raadpleegt men ‘De Ouwe Waerelt’ 
of de rubriek Activiteiten op de 
website. 
Ook verzorgen leden van De Motte 
lezingen voor musea, basisscholen, 
verenigingen e.d. Voor meer 
informatie over lezingen door leden 
van De Motte kunt u contact 
opnemen met Jan Both. 
Excursies 
Ieder najaar organiseert De Motte een excursie voor haar leden naar historisch 
interessante plaatsen, vaak vanuit archeologische invalshoek. De afgelopen 
jaren is een bezoek gebracht aan het Archeon, Breda, Tholen, Slot Loevestein 
en Aardenburg. Het programma voor de jaarlijkse excursie is te vinden in ‘De 
Ouwe Waerelt’ of de rubriek Activiteiten op de website. 

 
 www.demotte.nl 
 

 
 

http://www.demotte.nl/
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Streekmuseum Goeree-Overflakkee 

Een museum dat ook al diverse jubilea heeft gevierd, maar met haar tijd 
meegaat en op een moderne manier invulling wil geven aan de volgende 
doelstellingen: 

 Het verzamelen, bewaren, 
registreren, documenteren en 
tentoonstellen van 
voorwerpen die een relatie 
hebben tot het leven en 
werken van de inwoners van 
Goeree-Overflakkee. 

 Het museum vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
doelgroepen het museum 
kunnen en willen bezoeken. 

 Vergroten van de 
naamsbekendheid 
Streekmuseum 

 Verdergaande 
professionalisering van het 
museum met haar collectie, 
gebouw en organisatie 

streekmuseum.nl 
 
 

 
RTM-Museum 
 

De stichting v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij beijvert zich al 51 jaar 
o.a. voor  het restaureren en onderhouden van en het rijden met de historische 
collectie voertuigen, afkomstig van de vroegere eilandentram. Wat hier in al die 
jaren tot stand is gebracht is welhaast niet te bevatten. Probeert u zich voor te 
stellen hoe in de begintijd in de buitenlucht, dus blootgesteld aan alle 
weersomstandigheden, werd geploeterd om een verzameling half-gesloopte en 
gevandaliseerde voertuigrestanten weer zodanig op te lappen, dat er enigszins 
verantwoord mee gereden kon worden. Ook toen werden er vernielingen 
aangericht op het onbeschermd buiten staand materieel. Er moesten vele 
tegenslagen en tegenwerking overwonnen worden. Maar de werkers van het 
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eerste uur hebben volgehouden. Een aantal van hen behoort ook nu nog tot 
het vaste medewerkersbestand. Vandaag beschikt de stichting over goed 
geoutilleerde werkplaatsen, stallingruimten en een schitterend museumgebouw. 
Er zijn een aantal zeer gemotiveerde, vakbekwame en trouwe medewerkers 
vrijwel dagelijks actief. Dat neemt niet weg dat ook de RTM te maken heeft 
met een onvermijdelijke vergrijzing en er is dus behoefte aan nieuwe (jongere) 
aanwas van medewerkers. 
Het is een bekend gegeven dat er mensen zijn die wat tijd over hebben en 
graag iets nuttigs en plezierigs met die tijd zouden willen doen. Meestal is een, 
vaak niet terechte, vorm van 
drempelvrees de reden dat het er dan 
toch niet van komt. Het geeft echter 
veel voldoening om met een team van 
mensen, in een ontspannen sfeer te 
ontdekken dat je meer in je mars hebt 
dan je zelf voor mogelijk had gehouden. 
Trek dus die stoute schoenen eens aan 
en ga een praatje maken. Wie weet ….! 
 
www.rtm-ouddorp.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociëteit Rethorica 

Sociëteit Rethorica vindt haar oorsprong in de rederijkerskamer, de Camer van 
Rethorica in Sommelsdijk, met als oprichtingsdatum 26 november 1515. 
Van rederijkerskamer en daarna schutterij binnen Sommelsdijk is zij gekomen 
tot de huidige vorm, die van een sociëteit in de hedendaagse tijd en vanuit dat 
rijke verleden actueel bezig volgens statutair vastgelegde doeleinden. 
Haar meest gekoester doelstelling is die vanuit de periode als rederijkerskamer, 
aldus beschreven,  te verheffen de edele kunst, genaamd Rethorica, welke kunst alle 
verstandige mensen ten nutte en ten profijt is, om melancholie te verdrijven, soelaas en vreugde 
te vermeerderen, dit alles onder de zinspreuk “Hoe langer, hoe liever”. 

http://www.rtm-ouddorp.nl/
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Een andere doelstelling, die haar de laatste decennia actief bezig houdt, is  te 
doen, te laten doen en te bevorderen heemkundige, geschiedkundige en cultuurhistorische 
onderzoeken en publicaties met betrekking tot het (voormalige) eiland Goeree-Overflakkee. 
In het jaar 2015 vierde Sociëteit Rethorica haar vijfhonderdjarig bestaan in 
Sommelsdijk en met de “Sommerdiekers”. De viering was groots en ging het 
hele jaar door. Ter gelegenheid van dat jubileum gaf zij uit het boekwerkje 
“Een kleine geschiedenis van Sommelsdijk”, waarin in vijfenvijftig 
beschrijvingen de geschiedenis van Sommelsdijk over die vijfhonderd jaar 
wordt weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het jubileumjaar werd het besluit genomen, in een aantal van vijf projecten 
de hoofdlijnen van de agrarische geschiedenis van het eiland Goeree-
Overflakkee in beeld te brengen. 
In het vorig jaar (2016) werd de eerst uitgave, aangeduid als Polderkatern, deel 
1, gepresenteerd, waarin de poldergeschiedenis van de oude gemeente 
Sommelsdijk en van haar polders op schitterend geïllustreerde wijze wordt 
beschreven. 
Dit jaar zal deel 2 uit deze serie ten doorp worden gehouden met als 
onderwerp de polders van Oude- en Nieuwe-Tonge. 
Deze presentatie staat op de nominatie te worden gehouden in de maand 
oktober, dezelfde maand waarin het Genealogisch Centrum Goeree-
Overflakkee haar 25-jarig bestaan viert. 
Het bestuur van het Genealogisch Centrum heeft aangegeven dit te vieren in 
cultureel verband met gelijkgezinde verenigingen en instellingen. 
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Sociëteit Rethorica vindt het een eer aan deze viering te mogen deelnemen en 
zal op haar eigen wijze van haar aanwezigheid laten blijken. Dit zal zijn zijn 
door dia-presentaties van haar bezigheden en uitingen door haar leden van haar 
rethorisch verleden als rederijkerskamer. 
Sociëteit Rethorica feliciteert het Genealogisch Centrum van harte met haar 
jubileum en doet dit onder eigen en herhaaldelijk gehanteerde leuze 

Hoe langer, hoe liever 
 

www.societeitrethorica.nl 

 
 
Ensemble Eeuwkant 
In 1996 ontstond in Dirksland Ensemble Eeuwkant. Het ensemble wil 
belangstelling wekken voor de streekdracht van het eiland. Ook onderzoek 
naar het ontstaan van de dracht behoort tot de doelstellingen. Eeuwkant 
presenteert zich zo mogelijk met originele oude kostuums en sieraden, maar 
maakt ook nieuwe kostuums naar oud voorbeeld. Met behulp van de eigen 
collectie en die van het Streekmuseum zijn in de afgelopen jaren 
presentaties gehouden en evenementen opgeluisterd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.societeitrethorica.nl/
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Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bibliotheek organiseert ook een leeskring waarbij als voorbereiding op 
28 oktober een of meer boeken van Annejet van der Zijl kritisch gelezen 
worden. 
 
Torenmuseum Goedereede 
De toren van Goedereede heeft  een museumfunctie, waarbij de 
geschiedenis van Goedereede en de kerktoren centraal staan. Op de eerste 
verdieping is er een permanente vuurtorenexpositie en in de oneven jaren is 
er op de begane grond een bijzondere quilttentoonstelling. Er worden 
regelmatig exposities door kunstenaars verzorgd en concerten 
georganiseerd. De monumentale ruimte is een prachtige trouwlocatie en 
geschikt voor diverse evenementen, zoals presentaties, uitvoeringen en 
wijnproeverijen. 
Bestuurslid André Kastelein geeft presentaties over de geschiedenis van de 
toren en de stad Goedereede 
torenmuseum.nl 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Met dank aan de gemeente Goeree-Overflakkee voor de verleende 
projectsubsidie 
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Het bestuur nodigt alle donateurs en belangstellenden uit voor de markt 
op 28 oktober a.s. in de Prins Maurits Scholengemeenschap 
 

Programma 
 

10.30 uur: officiële opening door mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman, 
burgemeester van Goeree-Overflakkee (in de aula) 

 
10.45-11.45: presentatie door André Kastelein, namens het Torenmuseum 
Goedereede, over de rijke, oude geschiedenis van Goedereede (in lokaal ..) 

 
11.00-12.30: Kees Kroon uit Wierden vertelt over De Kersttrein van Wierden, 
een episode uit de Tweede Wereldoorlog waarbij een grote groep mannen van 

Flakkee betrokken was (in de aula) 
 

13.30-14.00: samenkomst van een leeskring van de openbare bibliotheek, die 
de boeken van Annejet van der Zijl gelezen heeft  (in lokaal ..) 

 
14.00-16.00 uur:  gesprek met schrijfster over Annejet van der Zijl over haar 
boeken en historisch onderzoek, gespreksleider Kees van Rixoort (in de aula) 

In de pauze is er gelegenheid tot het signeren van boeken 
 

10.00-16.00 uur: medewerkers van de deelnemende verenigingen laten in hun 
kraam iets zien van hun activiteiten en publicaties (in de hal), doorlopende 
beelden van het eiland in de jaren vijftig en zestig, muziek van de Kleine 

Victoria 

 
 

Colophon 
Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
Secretariaat: mw. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26, 
3255 VJ Oude-Tonge. Tel. 0187-641662 e-mail; elassing@planet.nl of 
info@genealogieflakkee.nl 
website van de stichting: https://genealogieflakkee.nl 
Bestuur:  C.J. Hameeteman, Middelharnis (voorzitter)  
        E.Lassing van Gameren, Oude-Tonge (secretaris) 
     T. Koppenaal, Oude Tonge (penningmeester) 
   Leden: J.H. Kalle, M. Hansen-Koese, W.G. Visser en A. du Pree 

mailto:elassing@planet.nl
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