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1 GENEALOGISCHE DAG 2018 
De 17e Genealogische Dag was ook dit keer weer een succus. Dat is best 
bijzonder, als je constateert dat bij dergelijke evenementen overal een 
terugloop te constateren is. Eigenlijk hadden we niet meer bezoekers gewenst, 
want de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel en als het overmatig 
druk wordt, komt dit in de verdrukking. We zijn blij dat we op deze manier 
gewoon verder kunnen. De workshop stamboomonderzoek was dit keer zelfs 
helemaal volgeboekt en zat met 15 deelnemers aan de grens. Kortom, we gaan 
enthousiast verder. 

 
2          CULTUUR-HISTORISCHE MARKT 
 
Tijdens de Cultuur-Historische Markt op 28 oktober 2017 verzorgde Kees 
Kroon uit Wierden een presentatie over de Kersttrein van Wierden, de trein 
waarin rond Kerst 1944 o.a. ook veel mannen van Goeree-Overflakkee en 
Schouwen-Duiveland naar Duitsland vervoerd moesten worden. Bij Wierden 
werd deze trein door de Engels Spitfires aangevallen.  
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Van deze presentatie kregen we een cd cadeau van Kees Kroon.  Diverse 
nazaten van deze Flakkeese mannen hebben de bestanden van deze cd al in 
bezit gekregen. Als u ook een exemplaar van deze cd wilt bestellen is dat nog 
steeds mogelijk. U krijgt de bestanden die op de cd staan dan via We Transfer 
toegezonden. Bestellen via  
c.j.hameeteman@hetnet.nl, tel. 0187-482967. 
 
Cor Hameeteman 
 

3          VAN DE PENNINGMEESTER (herinnering) 
 
Voor diegenen die hun donateursbijdrage 2018 nog niet 
betaald hebben volgen hier de gegevens daarvoor. Voor 2018 
blijft de basisbijdrage hetzelfde als in 2017, nl  € 18,00. De 
administratiegegevens zijn: 
Bankrek.nr. NL46 RABO 0361332181, t.n.v. penningmeester 
St. GCGO, Oude Tonge. U bespaart ons en uzelf een heleboel 
werk als u er meteen werk van maakt als u nog niet betaald 
hebt. 
 

4 VAN DE PENNINGMEESTER 
 
U weet dat u voor bovengenoemd bedrag toegang hebt tot alle 
gegevens die in de cloud zijn opgeslagen. En die hoeveelheid 
is ook nu weer gigantische toegenomen. U kunt daar komen 
via de website https://hidrive.strato.com De inlogggevens 
zijn als volgt:  
De nieuwe website heeft nu ook een aantal verborgen 
bestanden. Dat zijn o.a. de hele collectie bidprentjes en een 
deel van de rouwbrieven. Ook als donateur kunt u daar alleen 
komen met een wachtwoord. Dat kunt u aanvragen bij de 
secretaris: https://genealogieflakkee.nl/contact/  
Zonder wachtwoord kunt u alleen de voorbeelden zien. 

mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
https://hidrive.strato.com/
https://genealogieflakkee.nl/contact/


 
 
 

4 

We hebben geconstateerd dat we van sommige donateurs niet 
meer het juiste e-mailadres hebben, omdat ze vergeten zijn de 
wijzigingen door te geven. Wilt u dus even aan Eva Lassing 
doorgeven wat uw huidige mailadres is. 
In artikel 6 kunt u lezen welke voordelen het donateursschap 
nog meer biedt. 
 

5     Het Genealogisch Centrum en de Privacywetgeving; de AVG 

 
Het zal u niet zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de AVG, de nieuwe 
Europese privacywet, is ingegaan. Deze wet vervangt de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. In de volksmond wordt deze wet 
ook wel aangeduid als ‘de wet datalekken’. De combinatie van deze 
termen geeft aan wat het doel is van deze wet. Het beter 
beschermen van uw persoonsgegeven en het voorkomen dat deze 
op staat komen te liggen (datalek). 
Ook kleine stichtingen en verenigingen dienen aan deze nieuwe 
wetgeving te voldoen. Zo ook het Genealogische Centrum.  
 
Persoonsgegeven zijn gegevens die in combinatie met elkaar iets 
zeggen over een natuurlijk persoon.  
 
Donateuradministratie 
Om onze dienstverlening te kunnen verzorgen hebben wij een 
donateursadministratie waarin wij de volgende gegevens van u 
bewaren: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres (indien bekend) en 
telefoonnummer (indien bekend. Alsmede het feit of de 
donateursvergoeding is voldaan.  
 
De informatie die wij van u verzamelen heeft als doel het kunnen 
versturen van de nieuwsbrief en de uitnodiging voor de 
Genealogische Dag en het kunnen verstrekken van toegangscodes 
voor onze Hidrive en website. 
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De gegevens in onze donateuradministratie zullen wij 2 jaar na 
opzegging van het donateurschap vernietigen. 
 
Genealogische verzameling 
Daarnaast beschikt onze stichting over genealogische informatie, 
zoals parentelen, kwartierstaten, rouwbrieven, rouwadvertenties, 
bidprentjes e.d. Informatie die noodzakelijk is vanuit onze 
doelstelling, maar die ook informatie kan bevatten over personen die 
nog in leven zijn. Ook deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn 
omdat ze iets over een levend natuurlijk persoon zeggen. 
 
Aangezien het verzamelen van genealogische informatie de kern is 
van een genealogische vereniging verzamelen wij ook informatie van 
personen die nog in leven zijn. Bijvoorbeeld omdat zij op een 
rouwbrief of in een parenteel worden genoemd. Informatie die vaak 
een combinatie bevat van overleden en levende personen. Informatie 
die voor het onderzoek door de individuele donateurs gezocht wordt 
voor zijn of haar eigen onderzoek. 
 
Als stichting kunnen we wel maatregelen treffen om te voorkomen 
dat deze informatie wordt beschermd. Daartoe wordt een gedeelte 
van onze gedigitaliseerde verzameling niet op de website geplaatst, 
maar alleen op onze cloudopslag (de Hidrive). Ook zijn een aantal 
pagina’s op onze website slechts toegankelijk voor donateurs. 
 
Ook aan de beveiliging van onze website en Hidrive besteden wij de 
nodige aandacht. Zo ziet u bijvoorbeeld aan het “groene slot” dat 
onze website over een SSL-beveiligingscertificaat beschikt.   
Ook op de achtergrond van onze website besteden wij aandacht aan 
de veiligheid, door middel van een beveiligingstool met daarin onder 
meer een firewall en andere veiligheidstools.  
 
Hetzelfde geldt voor onze cloudopslag. Hierop is de genealogische 
informatie die niet openbaar is, afgeschermd met een stevig 
wachtwoord en hebben wij als hostingpartij gekozen voor een 
degelijk Duits bedrijf (Strato). 
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Wat kunt u doen? 
Omdat iedere ketting zo sterk is als de zwakste schakel verzoeken 
wij ook u als donateur om mee te helpen bij het beschermen van de 
privacy. U kunt dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld: 

 door een sterk wachtwoord te kiezen voor de inlog op onze 
website of de stamboomtool op onze website;  

 Door dit wachtwoord regelmatig te wijzigen en vertrouwelijk op 
te bergen; 

 door informatie die u aanlevert voor onze tool “mijn stamboom 
Goeree-Overflakkee” eerst als gedcom-bestand aan te 
leveren, nadat u de privacy-instellingen t.b.v. de export juist 
heeft ingesteld; 

 Door geen informatie over levende personen aan te leveren 
voor het openbare gedeelte van onze website zonder eerst de 
toestemming te hebben verkregen. 

 Door informatie die (mogelijk) persoonsgegevens van levende 
personen bevat op een veilige wijze over te dragen.; 

 Door uw eigen computer veilig te houden met behulp van het 
tijdig uitvoeren van updates, en gebruik te maken van een anti 
virusprogramma met firewall e.d.  
 

 
Foto’s 
Tijdens onze genealogische bijeenkomsten, zoals de festiviteiten 
rondom het 25-jarig bestaan, worden soms foto’s gemaakt ter 
herinnering aan deze feestelijke gelegenheid. Hierop zijn vaak 
aanwezigen herkenbaar in beeld.  
Ook deze foto’s vallen onder de nieuwe wetgeving. Wij zijn daarom 
genoodzaakt toestemming te vragen de foto’s te mogen plaatsen. 
 
Cookies 
Op onze website hebben wij in de privacyverklaring 
(https://genealogieflakkee.nl/privacyverklaring ) onder meer 
aangegeven dat wij gebruik maken van Google Analytics om het 
bezoek aan onze website te kunnen meten.  

https://genealogieflakkee.nl/privacyverklaring
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Verwijderen 
Ondanks dat wij de nieuwe wetgeving serieus nemen en alle 
mogelijke maatregelen treffen om de privacy van levende natuurlijke 
personen te beschermen, is het mogelijk dat u toch informatie 
aantreft waarvan u van mening bent dat het persoonsgegevens 
betreft die niet openbaar dienen te zijn. In dat geval verzoeken wij u 
contact op te nemen met info@genealogieflakkee.nl  
 
Teun Koppenaal 
penningmeester 
  

 
6 UW STAMBOOM OP DE WEBSITE ZETTEN. 
 

“Stamboom Goeree-Overflakkee” 
 
Bij de opzet van onze nieuwe website hebben wij ook gezocht naar 
mogelijkheden om de dienstverlening aan de donateurs uit te 
breiden. Eén van de opties die wij gekozen hebben, is om het 
programma “Family Tree” in onze website te integreren. 
 
De tijd dat we voor ons stamboomonderzoek op pad moesten naar 
een archief of studiezaal ligt al grotendeels achter ons. Steeds meer 
genealogische informatie is gedigitaliseerd en online beschikbaar. 
 
Als genealogische stichting hebben wij de keuze gemaakt om de 
aanwezige informatie voor onze donateurs ook zoveel mogelijk 
digitaal beschikbaar te stellen. Uiteraard binnen de mogelijkheden 
van een kleine stichting en rekening houdend met de wetgeving op 
de privacy. 
 
Wij kunnen u nu melden dat het programma geheel is bijgewerkt 
naar de laatste versie van de onderliggende software en dat alle 

mailto:info@genealogieflakkee.nl
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functies thans werken zoals deze zijn bedoeld. Een goed moment 
om de mogelijkheden van dit programma onder uw aandacht te 
brengen. 
 
Waar vindt u de toepassing? 
Het programma Family Tree is niet één, maar vijf maal op onze 
website terug te vinden. Als eerste vindt u onder 
https://genealogieflakkee.nl/mijn-stamboom  de toepassing terug 
onder de naam “Mijn Stamboom Goeree-Overflakkee”. In deze 
toepassing zijn de door donateurs ter beschikking gestelde gedcom-
bestanden geïmporteerd. Hierdoor kunnen wij op het moment van 
schrijven van dit artikel de gegevens van bijna 88.000 personen 
beschikbaar stellen. 
 
Daarnaast vindt u een niveau dieper op onze website de “Stamboom 
Koppenaal” en de “Stamboom Kalle”. Deze toepassingen bevatten 
enkel de (gedcom-)gegevens van Teun Koppenaal en Hans Kalle. 
 
De overige 2 geïnstalleerde toepassingen zijn nog niet in gebruik.   
  
Wat kunt u er nu al mee? 
Omdat het programma met een database werkt en de gegevens van 
ca. 88.000 personen bevat, is het mogelijk om vanuit iedere 
geselecteerde persoon bijvoorbeeld een kwartierstaat, parenteel of 
genealogie te genereren. Door de cursor op een naam te plaatsen 
verschijnen deze mogelijkheden in beeld.  
 
Wat u van deze 88.000 personen kunt zien is afhankelijk van uw 
rechten. Bezoekers van onze website die niet zijn ingelogd, krijgen 
slechts beperkte informatie te zien. Bijvoorbeeld jaartallen en namen. 
In het geval van Jacob van Kempen: 

https://genealogieflakkee.nl/mijn-stamboom
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Terwijl de administrator met alle rechten onderstaande informatie van 
Jacob van Kempen te zien krijgt: 
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Kortom: het loont voor u als donateur om u voor deze toepassing te 
registreren als nieuwe gebruiker. Slechts de gegevens van levende 
personen zijn dan voor u afgeschermd. 
 
Wat kan er nog meer met deze toepassing? 
Deze toepassing maakt het ook mogelijk om multimedia bestanden, 
zoals foto’s en pdf-bestanden te koppelen aan de afzonderlijke 
personen. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een foto toe 
te voegen van de rouwadvertentie en de grafsteen en om 
bijvoorbeeld een pdf-bestand toe te voegen van de geboorteakte of 
trouwkaart.  
Echte stamboom Goeree-Overflakkee 
Op deze wijze wordt het dus mogelijk om een “echte” stamboom van 
onze Flakkeese voorouders op te zetten met onderliggende, snel 
toegankelijke basisdocumenten en foto’s.  Basisdocumenten die dan 
tevens dienen als “bewijsmateriaal” voor de aan elkaar gekoppelde 
voorouders. Betrouwbaarheid van de gebruikte informatie is en blijft 
belangrijk voor ons genealogisch onderzoek. 
 
U zult begrijpen dat het een grote inspanning vergt om tot een 
dergelijke “echte” stamboom met alle Flakkeese voorouders te 
komen. Als kleine stichting met slechts een hand vol vrijwilligers een 
hele opgave, maar voor ons een reden om deze optie serieus te 
omarmen. 
 
Wat kunt u doen? 
Om niet alleen te dromen van een “echte”stamboom Goeree-
Overflakkee willen wij onze donateurs ook nu al zoveel mogelijk 
informatie aanbieden. Bijvoorbeeld via de hiervoor genoemde 
Stamboom Goeree-Overflakkee waarin al diverse gedcom-
bestanden van donateurs zijn opgenomen. Wij beseffen dat er op 
deze manier doublures kunnen voorkomen en dat de informatie niet 
is gecontroleerd.  
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Gedcom 
Graag nemen wij ook uw gedcom-bestand in deze stamboom op, 
zodat het aantal Flakkeese voorouders waarvan wij informatie 
kunnen aanbieden explosief kan stijgen. Daarmee helpen wij elkaar. 
Ons verzoek is dan ook om een gedcom-export uit uw genealogisch 
programma beschikbaar te stellen. Wij zullen dat dan importeren in 
de toepassing. 
 
In verband met de nieuwe privacyregels willen wij u vragen om bij de 
export voor deze toepassing ook te kijken naar de privacyinstellingen 
in uw programma.  
 
Als u ons wilt helpen met het opzetten van de “echte” Flakkeese 
stamboom, dan ontvangen wij ook graag uw volledige gedcom-
export, zonder rekening te houden met privacyinstellingen. Dit 
bestand zullen wij NIET op de website plaats, maar op de 
achtergrond gebruiken  op een losstaande computer. Bijkomend 
voordeel is dat uw jarenlange onderzoek niet verloren gaat. 
 
Foto’s en andere persoonsgegevens 
Alhoewel onze werkgroep al veel informatie heeft verzameld, kunt u 
ons ook helpen door de gegevens die u reeds heeft verzameld met 
ons te delen. Denk aan foto’s van trouw-, rouw- en geboortekaarten, 
foto’s van personen of hun huis. Pdf-bestanden van akten uit de 
diverse registers, e.d.  
Om deze informatie toegankelijk te maken vragen wij u om deze te 
ordenen in een map per persoon met als mapnaam de volledige 
geboortenaam + geboortedatum. Dus bijvoorbeeld “Abraham 
Koppenaal 4-9-1746. 
 
Vrijwilligers  
Een handvol vrijwilligers van onze stichting zet zich in voor de 
diverse lopende projecten, zoals het verzamelen en fotograferen van 
rouwadvertenties en het digitaliseren van de reeds aanwezige 
informatie. Daarnaast kost ook het schrijven van de nieuwsbrief en 
het bijwerken van de website handen vol tijd. Daarom doe ik hierbij 
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een oproep aan u als donateur om een bijdrage te leveren aan onze 
projecten. Onze stichting heeft alleen toekomst als we kunnen blijven 
voorzien in de behoeften van onze donateurs. Een behoefte die 
zichtbaar verder verschuift naar het aanbieden van veel en makkelijk 
toegankelijke informatie over onze Flakkeese voorouders. Meldt u 
daarom aan. Vele handen maken licht werk! 
 
Tot slot 
Hierboven stond vermeld dat er nog 2 toepassingen niet in gebruik 
zijn. Hiermee bieden wij onze donateurs de mogelijkheid om hun 
stamboomonderzoek afzonderlijk zichtbaar te maken. Ook  bieden 
wij u de mogelijkheid om één of meer webpagina’s met informatie 
over uw familie toe te voegen. Zie als voorbeeld de Stamboom 
Koppenaal. 
Helaas kunnen we niet de inloggegevens van de (gehele) website 
aan u verstrekken, maar het bespaart u de kosten en het onderhoud 
van een eigen website. 
 
Teun Koppenaal 
Penningmeester 
  

 

7 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 
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) 

mailto:c.helbers6@hello.nl
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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 
Jan Bosloper Van den Bosch/Boslo(o)per 

Joostens/Seijs  jwhboslooper@gmail.com 
  
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. 

 

8 De voorouders van onze oudste 

donateur 
 

We konden niet meer nagaan hoelang hij al donateur is van het 
GCGO, maar wel weten we dat hij in leeftijd onze oudste donateur is: 
Piet in ’t Veld mocht onlangs zijn honderdste verjaardag vieren! 
In de plaatselijke media is al aandacht besteed aan deze bijzondere 
verjaardag van een man die, zij het met enkele lichamelijke 
beperkingen, nog steeds volop in de wereld staat. 
 

mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
mailto:seigers.001@hetnet.nl
mailto:Familie@Kortland.Info
mailto:jwhboslooper@gmail.com
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Als actief donateur was hij ook de oudste bezoeker op de Cultuur-
Historische Markt ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum in 2012 
 
De secretaris heeft hem gebeld of hij bezwaar had tegen een 
vermelding in de nieuwsbrief, vergezeld van een stukje door ons uit 
te zoeken stamboom. Daar had Piet geen moeite mee, en twee 
dagen later lag er zelfs een briefje in de bus met daarbij een 
inderhaast opgezochte foto van Piets grootvader! 
 
Wij wensen deze bijzondere donateur nog een goede tijd toe, samen 
met zijn zus, die volgend jaar honderd jaar hoopt te worden. We 
vieren het met een stamreeks en een kleine kwartierstaat. 
Voor iedereen is Piet in ’t Veld onlosmakelijk verbonden met 
Ooltgensplaat, maar de familie woont daar “pas” tweehonderd jaar. 
De oudste in de reeks, voorzover we die konden vinden, woonde 
waarschijnlijk in Barendrecht. Via Heinenoord, Fijnaart en Klundert 
kwamen de directe nazaten in het midden van de 18e eeuw in 
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Nieuwe-Tonge terecht en daar vandaan ging het verder richting 
Ooltgensplaat. 
In de vijf generaties kwartierstaat vinden we voornamelijk voorouders 
van Flakkee, met een enkeling uit de Hoekse Waard. Veel 
bijzonderheden over deze mensen waren eigenlijk niet te vinden: ze 
komen weinig tot niet voor in rechterlijke of notariële archieven. Wat 
een beetje tot de conclusie leidt dat ze een gewoon, onopvallend 
leven, niet al te rijk, niet al te arm, hebben geleid. 
 

 
Piet in ’t Veld als zeer actief correspondent van o.a. Eilandennieuws 
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Stamreeks van Pieter in ’t Veld 

I. Simon in ’t Veld.  

 

II. Bastiaan Simons in ’t Veld, geb. 1590, † 1657, tr. Barendrecht  

6 okt. 1619 Lijsbeth Adriaans Hordijk, geb. 1592, † 1662.  

 

III. Jan in ’t Veld, geb. Heinenoord 1 aug. 1632.  

tr. Teuntje Antonies, geb. 1650, † vóór 1739:  

 

IV. Cornelis in ’t Veld, ged. Heinenoord 25 febr. 1690, tr.  

Willemstad 29 sept. 1715 Sijke (Sijtie) Polders, geb. 

Zevenbergen.  

 

V. Anthonie in ’t Veld, ged. Fijnaart 16 febr. 1718, tr. 1e  

Dinteloord 20 juni 1739 Maaike Gouswaart, geb. Dinteloord, † 

Nieuwe-Tonge vóór 1747; tr. 2e Nieuwe-Tonge 13 aug. 1747 Hester 

van Kasteel.  

Uit het eerste huwelijk: 

 

VI. Cornelis in ’t Veld, geb. Klundert 5 febr. 1741, † Nieuwe-Tonge 

12 dec. 1813, tr. 1e Brielle 6 mei 1763 Cornelia Droogsteen, geb. 

Onder Rugge, ged. Vierpolders, † Nieuwe-Tonge 2 okt. 1789; tr. 2e 

Nieuwe-Tonge 5 okt. 1797 Geertje Hardendood, geb. Stad aan ’t 

Haringvliet, ged. Stad aan ’t Haringvliet 29 jan. 1769, † Nieuwe-

Tonge 16 dec. 1813, dr. van Gerrit en Arendje den Braber.  

Uit het tweede huwelijk: 

 

VII. Cornelis in ’t Veld, geb. Nieuwe-Tonge 3 april 1802, † 

Ooltgensplaat 17 juli 1883, tr. Den Bommel 2 maart 1836 Maria 

Nattekaas, geb. Den Bommel 2 mei 1814, † Ooltgensplaat 21 april 

1886, dr. van Cornelis en Margrieta Schelvis.  

 

VIII. Pieter in ’t Veld, geb. Ooltgensplaat 19 sept. 1840, † ald. 11 

nov. 1917, tr. Ooltgensplaat 2 juli 1875 Suzanna Korteweg, geb. 

Ooltgensplaat 8 april 1851, † ald. 7 mei 1941, dr. van Dirk en 

Cornelia van der Welle.  
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Pieter in ’t Veld, 1840-1917 

 

IX. Cornelis in ’t Veld, geb. Ooltgensplaat 18 mei 1876, † ald. 15 

nov. 1954, tr. Oude-Tonge 8 juni 1916 Lena Mooijaart, geb. Oude-

Tonge 3 sept. 1880, † Ooltgensplaat 22 sept. 1958, dr. van Adrianus 

en Neeltje Kranendonk.  

 

X. Pieter in ’t Veld, geb. Ooltgensplaat 2 juli 1918.  
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Kwartierstaat van Pieter in ’t Veld 

Generatie 1 (proband) 

1 Pieter in ’t Veld, geboren op 02-07-1918 in Ooltgensplaat. 

Generatie 2 (ouders) 
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2 Cornelis in ’t Veld, geboren op 18-05-1876 in Ooltgensplaat. 

Cornelis is overleden op 15-11-1954 in Ooltgensplaat, 78 jaar oud.  

Hij trouwde op 08-06-1916 in Oude-Tonge met 

3 Lena Mooijaart, geboren op 03-09-1880 in Oude-Tonge. Lena is 

overleden op 22-09-1958 in Ooltgensplaat, 78 jaar oud.  

Generatie 3 (grootouders) 
4 Pieter in ’t Veld, geboren op 19-09-1840 in Ooltgensplaat. Pieter is 

overleden op 11-11-1917 in Ooltgensplaat, 77 jaar oud. Hij trouwde, 34 

jaar oud, op 02-07-1875 in Ooltgensplaat met de 24-jarige 

5 Suzanna Korteweg, geboren op 08-04-1851 in Ooltgensplaat. 

Suzanna is overleden op 07-05-1941 in Ooltgensplaat, 90 jaar oud.  

 

6 Adrianus Mooijaart, geboren op 14-10-1829 in Oude-Tonge. 

Adrianus is overleden op 17-04-1907 in Oude-Tonge, 77 jaar oud. 

Adrianus trouwde (1), 32 jaar oud, op 06-09-1862 in Ooltgensplaat met 

Cornelia Breeman. Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op 23-09-1875 in ’s-

Gravendeel met de 39-jarige 

7 Neeltje Kranendonk, geboren op 13-11-1835 in ’s-Gravendeel. 

Neeltje is overleden op 24-02-1922 in Oude-Tonge, 86 jaar oud.  

Generatie 4 (overgrootouders) 
8 Cornelis in ’t Veld, geboren op 03-04-1802 in Nieuwe-Tonge. 

Cornelis is overleden op 17-07-1883 in Ooltgensplaat, 81 jaar oud.  

Hij trouwde, 33 jaar oud, op 02-03-1836 in Den Bommel met de 21-

jarige 

9 Maria Nattekaas, geboren op 02-05-1814 in Den Bommel. Maria is 

overleden op 21-04-1886 in Ooltgensplaat, 71 jaar oud.  

 

10 Dirk Korteweg, geboren op 29-12-1821 in Ooltgensplaat. Dirk is 

overleden op 09-07-1905 in Ooltgensplaat, 83 jaar oud. Hij trouwde, 26 

jaar oud, op 31-12-1847 in Ooltgensplaat met de 24-jarige 

11 Cornelia van der Welle, geboren op 18-04-1823 in Sint Annaland. 

Cornelia is overleden op 31-12-1891 in Ooltgensplaat, 68 jaar oud.  

 

12 Dingeman Mooijaart, geboren op 23-04-1780 in Den Bommel. 

Dingeman is overleden op 22-03-1847 in Oude-Tonge, 66 jaar oud.  

Hij trouwde, 43 jaar oud, op 17-04-1824 in Oude-Tonge met de 26-

jarige 
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13 Lena Wittekoek, geboren op 21-10-1797 in Oude-Tonge. Lena is 

overleden op 15-07-1862 in Oude-Tonge, 64 jaar oud.  

 

14 Arie Kranendonk, geboren op 02-11-1800 in ’s-Gravendeel. Arie is 

overleden op 01-01-1873 in ’s-Gravendeel, 72 jaar oud. Hij trouwde, 26 

jaar oud, op 31-05-1827 in ’s-Gravendeel met de 21-jarige 

15 Jannigje Moret, geboren op 19-05-1806 in ’s-Gravendeel. Jannigje 

is overleden op 08-03-1847 in ’s-Gravendeel, 40 jaar oud.  

Generatie 5 (betovergrootouders) 
16 Cornelis in ’t Veld, geboren op 05-02-1741 in Klundert. Cornelis is 

overleden op 12-12-1813 in Nieuwe-Tonge, 72 jaar oud. Cornelis is 

weduwnaar van Cornelia Droogsteen (ovl. 1789), met wie hij trouwde 

(1), 22 jaar oud, op 06-05-1763 in Brielle. Hij trouwde (2), 56 jaar oud, 

op 05-10-1797 in Nieuwe-Tonge met de 28-jarige 

17 Geertje Hardendood, geboren in Stad aan ’t Haringvliet. Zij is 

gedoopt op 29-01-1769 in Stad aan ’t Haringvliet. Geertje is overleden 

op 16-12-1813 in Nieuwe-Tonge, 44 jaar oud.  

 

18 Cornelis Nattekaas, geboren op 14-10-1781 in Den Bommel. 

Cornelis is overleden op 20-12-1819 in Den Bommel, 38 jaar oud.  

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1811 in Ooltgensplaat met de 19-

jarige 

19 Margrieta Schelvis, geboren op 26-06-1791 in Middelharnis. 

Margrieta is overleden op 22-10-1822 in Den Bommel, 31 jaar oud. 

Margrieta trouwde (2), 30 jaar oud, op 14-06-1822 in Den Bommel met 

Willem Terbeek.  

 

20 Laurens Korteweg, geboren op 26-10-1783 in Ooltgensplaat. 

Laurens is overleden op 19-01-1853 in Ooltgensplaat, 69 jaar oud.  

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 27-02-1810 in Ooltgensplaat met de 25-

jarige 

21 Susanna Kromdijk, geboren op 18-07-1784 in Ooltgensplaat. 

Susanna is overleden op 28-01-1864 in Ooltgensplaat, 79 jaar oud.  

 

22 Jan van der Welle, geboren op 21-02-1786 in Sint Annaland. Jan is 

overleden op 19-01-1867 in Ooltgensplaat, 80 jaar oud. Hij trouwde, 32 

jaar oud, op 16-05-1818 in Sint Annaland met de 29-jarige 

23 Adriana Elizabeth Soeters, geboren op 16-11-1788 in Sint 

Annaland. Adriana is overleden op 17-03-1858 in Ooltgensplaat, 69 jaar 

oud.  
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24 Adrianus Mooijaart, geboren op 05-04-1733 in Den Bommel. 

Adrianus is overleden vóór 1786, ten hoogste 53 jaar oud. Hij trouwde, 

43 jaar oud, op 31-03-1777 in Den Bommel met de 31-jarige 

25 Adriaantje Admiraal, geboren op 08-08-1745 in Stad aan ’t 

Haringvliet. Adriaantje is overleden in 1789 in Ooltgensplaat, 43 of 44 

jaar oud.  

 

26 Cornelis Wittekoek, geboren op 04-04-1762 in Oude-Tonge. 

Cornelis is overleden. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 15-04-1792 in Oude-

Tonge met de 21 of 22-jarige 

27 Maria den Boer, geboren in 1770 in Hooge Zwaluwe. Maria is 

overleden op 21-12-1833 in Oude-Tonge, 62 of 63 jaar oud.  

 

28 Herman Kranendonk, geboren in ’s-Gravendeel. Herman is 

overleden op 16-11-1811 in ’s-Gravendeel. Hij trouwde op 15-04-1796 

in ’s-Gravendeel met de ongeveer 25-jarige 

29 Cornelia Mookhoek, geboren omstreeks 1771 in ’s-Gravendeel. 

Cornelia is overleden op 07-06-1814 in ’s-Gravendeel, ongeveer 43 jaar 

oud.  

 

30 Cornelis Moret, geboren op 12-08-1754 in ’s-Gravendeel. Cornelis 

is overleden op 24-06-1820 in ’s-Gravendeel, 65 jaar oud. Hij trouwde, 

ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1780 in ’s-Gravendeel met de 

ongeveer 24-jarige 

31 Elisabeth van Rossum, geboren in 1756 in ’s-Gravendeel (wsl). 

Elisabeth is overleden op 25-09-1809 in ’s-Gravendeel, 52 of 53 jaar 

oud.  

 

 

9  Genealogie en schilderijen 
  (door Eva Lassing) 
 
Alweer een jaar of tien geleden kocht ik uit de ouderlijke boedel van 
een kennis een schilderij, of liever gezegd een pastel met daarop 
afgebeeld drie kinderen, twee meisjes en een jongen. Ik had het bij 
de vorige eigenaar al vaak gezien en had er altijd een goed gevoel 
bij, meer dat ik het leuk/aandoenlijk vond dan dat het 
schildertechnisch nu zo goed was. 
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Kinderen Canselaar 
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De pastel is gesigneerd B. Kunst 1857 en onderzoek in bibliotheken 
en op internet bracht aan het licht dat het een werk moest zijn van de 
portretschilder Berend Kunst (1794-1881).  Er is één boek over zijn 
werk verschenen waarin integraal de tekst is opgenomen van zijn 
‘werkboekje’, een opsomming wie, waar en in welk jaar door Kunst 
geportretteerd was. In de lijst van 1857 was naar mijn indruk slechts 
een vermelding die van toepassing kon zijn op mijn schilderij: de drie 
kinderen van majoor De Kanselaar in ’s Hertogenbosch. 
Via (toen nog) Genlias en ander bronnen zoeken leverde de namen 
op van deze kinderen:  
Johan Philippus Lodewijk Hendrik Herman Pieter Canselaar (1849 
Breda – 1919 Den Haag) 
Hillegonda Louise Albertine Francoise Canselaar (1851 Groningen – 
1922 Den Haag) 
Enna Hillegonda Canselaar (1953 Breda – 1915 Den Haag). 
Hun vader Johannes Ph. A. Canselaar (1807-1883) kwam uit een 
familie van militairen uit Den Haag. Beroepsmilitairen konden overal 
terecht komen en dat is waarschijnlijk ook de verklaring dat hij 
trouwde met een uit de provincie Groningen stammende jongedame 
Hermanna Enna Hillegonda Wijgchel (geboren 1810  in Appingedam, 
overleden in 1880). Zij trouwden in 1848 in Groningen, maar 
vertrokken naar Breda, woonden ook enige tijd in Den Bosch totdat 
ze zich vestigden in Den Haag waar de inmiddels tot majoor 
bevorderde Canselaar een aanstelling kreeg als directeur van de 
militaire schietschool aldaar. 
De zoon bleef ongehuwd, de oudste dochter kreeg geen kinderen, 
alleen de jongste dochter zorgde  via een enkele dochter voor een 
niet erg omvangrijk nageslacht.  
 
De naam Wijgchel is ook niet erg veel voorkomend. Een paar jaar na 
de aankoop van de pastel viel mijn oog in een museumwinkel op een 
kaart van een schilderij. De achterkant gaf meer informatie over dit 
schilderij uit de collectie van het Gronings Museum. : het schilderij 
van ene Gerardus de San was een familieportret van Hendrik Louis 
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Wijchgel van Lellens met zijn vrouw en twee dochters uit 1796. Ik 
kocht de kaart, zocht naar Wijchels en vond dat een van de 
afgebeeld meisjes dan Hillegonda Louisa Wijchgel moest zijn, hier 
als kind van vijf, maar later getrouwd met achterneef Lodewijk 
Hendrik Wijchgel, en in 1810 moeder geworden van de hierboven 
genoemde Hermanna Enna Hillegonda, moeder van de twee zusjes 
en broer Canselaar. 
 

 
Familie Wijchels 
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Onlangs bezocht ik de Menkemaborg in Uithuizen, en groot was de 
verrassing toen in de eerste de beste zaal die we daar ingingen, dit 
bewuste schilderij hing! De Menkemaborg hangt vol met schilderijen 
en voorwerpen uit allerlei verdwenen Groninger borgen; het 
Groninger Museum heeft dit schilderij uit de verdwenen borg Lellens 
uit het depot gehaald en hier tentoongesteld. 
 
Zo heb ik een foto en een schilderij met een genealogisch verhaal. 
Weinig relatie met Goeree-Overflakkee, zult u zeggen. Maar Berend 
Kunst trok door heel Nederland en Duitsland, maakte duizenden 
portretten en deed daarbij toch ook zuidwesthoek van het land aan. 
Het gelukkig bewaard gebleven aantekenboekje bevat voor 1838 een 
lijst van zijn bezoek aan het eiland. In de oorspronkelijke tekst: 
Oude Tonge 
Ds. Le Roy en vrouw. Burgem. Anemaet. Van Krieken en vrouw. Van 
Loveren en vrouw en 3 kinderen. Bezem [=Bezemer] en vrouw. 
Troost en vrouw. Schipp. Ooms [=Oomens] en vrouw. Juffrouw Mijs 
en kleindochter. 

  
Ds. Le Roy    G. S. van Krieken 
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Pieter Troost, geb. Nieuwe Tonge 8-11-1805,  overl. Geervliet 27-8-
1891, zoon van Kommer Troost en Arendje van der Valk, gehuwd 
10-4-1835 te oude Tonge met Baaltje Emaus 
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Baaltje Emaus, geb. Oude Tonge 3-11-1816,  overl. Spijkenisse 
16-2-1899, dochter van Arend Emaus en Arendje van der Meij 
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Dirksland 
Burgem. van der Wal en vrouw. Dr. van der Wal en vrouw en zuster. 
Roodzand en vrouw. Wedw. Tichelman. De Graaff en vrouw. Dr. le 
Porte en vrouw. Dr. Groesbeek. Herwaarde. 
Sommelsdijk 
Burgem. de Graaf en 2 copyen. J. de Graaf en vrouw. Leenheer van 
H.Cr. Paul. Luitn. Gerson. Mevr. van der Wal. (Chr. van Leeuwen 
van duivenbode en vrow. Do. Jongbloed en vrouw te Stadt aan ’t 
Haringvliet) 
 

 
Een gedeelte uit het aantekenboekje van B. Kunst 
 
De meeste van deze portretten zijn niet meer te traceren. Van dat 
van dominee Le Roy is een afbeelding, het origineel is volgens 
zeggen bij nazaten in Nieuw-Zeeland. De familie Van Krieken te 
Haarlem heeft slechts een foto van het schilderij van het hun 
voorouder, schoolmeester Van Krieken. Troost en vrouw staat voor 
Pieter Troost en Baaltje Emaus. In 1838 woonden zij ook, net als 
Anemaet, Van Krieken, juffrouw Mijs en Van Loveren aan de 
Voorstraat. Het waren hun ‘rijke jaren”. Later verhuisden ze naar 
Spijkenisse waar ze een stuk eenvoudiger gingen leven. Hun 
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portretten zijn ooit afgedrukt in een artikel in Ons Voorgeslacht, de 
originelen waren in bezit van een mij onbekend familielid. 
 
Van de andere portretten weet ik niet of ze er nog zijn. In Leusden 
leefde enkele jaren geleden nog een nazaat Van der Wal, die 
portretten had. Maar de man was al op zeer hoge leeftijd en het 
contact was moeizaam en leverde niets op. Mogelijk dat er zich nog 
iemand meldt naar aanleiding van dit verhaal. Het zou heel leuk zijn 
en misschien stof opleveren voor nog een verhaal. 
 
Bronnen: 
Berend Kunst, reizend portetschilder (1794-1881) / door E.J.F. Smits 
en P.J. Huizinga. Groningen, 1974 (naar aanleiding van een 
tentoonstelling in Groningen van enkele honderden werken van 
Kunst. Ook het portret van Le Roy heeft daar gehangen) 
www.wazamar.org/Berend-Wierts-Kunst/a-inleiding.htm website waar 
veel, niet alle van de nog bekende portretten op getoond worden, 
met genealogische gegevens. 

 
10 Herkingen,testamenten,periode 1661-1719 

 (deel 2)(deel 1 in decembernr. 2016) 

De laatste datum die daar staat, moet zijn 20-2-1669. 
 
5-10-1671 comp. Voor Pieter Cornelisz. Ruijchrok en Bastijaen Arensz. 
Hollander, schepenen tot Herkinge Truijtge Marijnus huijsvrouw van Dirck 
Leendersz. Krepelman schout van Herkinge t.b.v. haer testament. Zij 
begeert dat Cornelija Marijnis en ’t naergelaten weeskint van Matge 
Marijnis van Tichelen beijde haer testatrices kintskinderen sullen erven elck 
600 gld te 40 gr. de gld. en dat de kinderen en dependenten  van Crijn 
Cornelis Chirre haer testatrices outste soon sullen moeten affstaen met alle 
soodanige penningen ende waren als Krijn Cornelisz. Cirre voorsr. in sijn 
leven van sijn moeder offte stiefvader ter leen heeft gehadt. Ende voorts 
dat Leendert Dircxz. Krepelman haer testatrices jongste soon sal hebben 
ende in vollen eigendom aenvaerden alle verdere roerende en onroerende 
goederen die sij testatrice naergelaten sal… 

http://www.wazamar.org/Berend-Wierts-Kunst/a-inleiding.htm
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Het stuckje lant gelegen in Wellestrijpe op de gront van Melissant groot+/- 
4 gem in desen boel niet moet sijn gerekent, alsoo ’t selve al ten huwelijck 
gegeven is met ofte aen Leendert Dircxz. in sijn eerste huwelijck ende bij al 
dien dat buijten vermoede de voorn. Cornelija van Tichelen ofte voochden 
van ’t weeskint van Matge Marijnis van Tichelen. 
 
22-12-1672 comp. Jan Bastijaensz. Breederlant toecomende bruijdegom 
ter eender ende Maertge Bastijaens ter ander sijde. Betreft een mutueel 
testament, geldig na het gesloten huwelijk. 
 
10-6-1679 comp. Hendrick Tobias woonende alhier t.b.v. zijn 
testament. Gemaeckt sijn gehelen erfenis van het huijs daer hij in woont 
aen sijn suster Pietertje Tobias en aen haer soon Tobias Stoffelsz. sijn 
roerende en verdere goederen die hij comen met de doot naert te laten, 
heeft hij tot sijn erffgenamen genomineert al doet bij desen, sijn broeders 
Pieter en Daniel Tobiasse mitsgaders sijn susters Claesije ende Pieterge 
Tobias. 
 
3-3-1681 comp. Abram Corstiaensz. en Trijntge Willems echte man en 
vrouw t.b.v. hun mutueel testament. 
 
2-12-1683 comp. Adriaen van den Bos secretaris alhier en Jannetje 
Maertens echte man en vrouw t.b.v. hun mutueel testament. 
 
14-3-1687 comp. Hendrick Haenblock t huijs leggende ten huijse van 
Jacomijntje Willems laest weduwe van Jan Leunisz. Gestel tot Herkinge. Hij 
legateert bij desen aan Jacomijntje Willems voorn. 40 car. glds en aan 
Bastiaen Kelderman inwooner alhier een som van eveneens 40 car. glds. 
 
20-3-1688 comp. Cornelis Pietersz. Ruijgrock en Lijsbeth Cornelis Kats 
egte man en vrouw, t.b.v. hun mutueel testament. 
 
3-3-1690 comp Abram Lappa en Louwiesij Boonen echte luijden t.b.v. 
hun mutueel testament. 
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11 Kwartierstaat van Maatje Lena KOESE (3) 
 

Generatie VIII 
 

128 Johannes Pieters KOESE (gezindte: Gereformeerd), overleden op 

26-07-1756 te Dirksland. 

Ondertrouwd (1) op 28-03-1727 te Dirksland, gehuwd op 

06-04-1727 te Dirksland met Aaltje Rokuss. WITHAAR, 23 jaar 

oud, gedoopt (geref.) op 12-08-1703 te Dirksland (getuige(n): 

IJeman Rockusz. en Neeltije IJemans), overleden op 12-03-1728 te 

Dirksland op 24-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd (2) op 25-03-1729 te Ouddorp, gehuwd op 18-04-1729 

te Ouddorp met Tijsje Rookus VERSCHUUR, 19 jaar oud (zie 

129). 
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129 Tijsje Rookus VERSCHUUR, gedoopt (Gereformeerd) op 

23-02-1710 te Ouddorp (getuige(n): Annetje Abrams), overleden op 

09-10-1761 te Dirksland op 51-jarige leeftijd. 

 

130 Jacob de MUNNIK. 

 

132 Zeger van der VELDE, gedoopt op 29-11-1705 te Herkingen. 

Ondertrouwd (1) op 20-08-1723 te Herkingen, gehuwd voor de kerk 

op 17-jarige leeftijd op 12-09-1723 met Marija Jooste KARKET. 

Ondertrouwd (2) op 07-04-1730 te Herkingen, gehuwd voor de kerk 

op 24-jarige leeftijd op 30-04-1730 te Herkingen met Anna 

Leenderts van CASSEL (zie 133). 

133 Anna Leenderts van CASSEL. 

 

134 Lambert Arens RIJDIJK. 

Gehuwd op 26-02-1747 te Herkingen met 

135 Lena Pieters van der MOLEN. 

 

136 Abel Janse HOEK. 

Ondertrouwd op 29-05-1744 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 

21-06-1744 te Ouddorp met 

137 Lijsbet Mozes TANIS. 

 

138 Abram Cornelisse LAAUWE, overleden op 02-01-1802 te 

Ouddorp. 

Gehuwd op 29-07-1753 te Ouddorp met 

139 Kaatje Maartens van DAM, overleden op 08-08-1776 te Ouddorp. 

 

140 Johannes den BOUT. 

Gehuwd voor de kerk op 27-02-1746 te Ouddorp met 

141 Neeltje Tijsdochter ALEMAN. 

 

142 Gerrit Jans. WITTE, overleden op 20-06-1781 te Ouddorp. 

Gehuwd met 
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143 Maatje Philips ROON, overleden op 23-12-1794 te Ouddorp. 

 

144 Merten OSSENBURGGE. 

Gehuwd op 11-11-1735 te Wamel met de 19-jarige 

145 Hendrina BOR, gedoopt (Ned.Herv.) op 26-01-1716 te Ochten. 

 

146 Klaas MOS(t)MAN. 

Gehuwd voor de kerk op 07-11-1727 te Dirksland met 

147 Sara QUAX. 

 

148 Hendrik GARDENIER. 

Gehuwd voor de kerk op 12-08-1736 te Nieuw-Beijerland met 

149 Johanna van der STRA(a)TEN. 

 

150 Arij B. van der SLUIS. 

Gehuwd voor de kerk op 10-09-1760 te GP met 

151 Leuntje Abels VERMEULEN. 

 

154 Jacob van ES. 

Gehuwd met 

155 Lientje KARDUX. 

 

156 Cornelis WITVLIET. 

Gehuwd voor de kerk op 19-12-1745 te Middelharnis met 

157 Anna Barens HAKMAN. 

 

158 Gommert de MUNCK. 

Gehuwd met 

159 Willemina van der MAAS. 

 

164 Stoffel KEIJSER, gedoopt op 06-03-1718 te Dirksland, overleden 

op 15-10-1796 te Dirksland op 78-jarige leeftijd, begraven 

0?-10-1796 te Dirksland. 

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1751 te Herkingen met de 

20-jarige 

165 Perijna Adriaansdr. VIERNIET, gedoopt op 30-07-1730 te Oude-
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Tonge, overleden te Herkingen. 

 

166 Dirk Jacobse GOEMAAT, gedoopt op 25-09-1701 te Den Bommel, 

overleden voor 1812 te Nieuwe-Tonge. 

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-09-1730 te 

Ooltgensplaat met de 20-jarige 

167 Maetje Teunis van WILLEMSTADT (van EES), gedoopt op 

30-03-1710 te Ooltgensplaat (getuige(n): Willem Willemse 

Rijswerke en Lena Pieters Hamer), overleden te Nieuwe-Tonge. 

 

170 Andries Cornelis QUINT. 

Ondertrouwd op 20-10-1752 te Den Bommel met 

171 Maatje LIGTENDAG. 

 

176 Jacob Leenderse de GEUS, overleden op 15-10-1754 te 

Oudenhoorn. 

Gehuwd voor de kerk op 18-08-1742 te Rockanje met 

177 Pleuntje Tijsse HOGERWERF. 

 

178 Dimmen Arens HOFLAND. 

Ondertrouwd op 23-03-1742 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 

15-04-1742 te Ouddorp met 

179 Johanna Frans van HOVEN. 

 

180 Abram Klaase WESTHOEVE, gedoopt op 09-01-1707 te Ouddorp. 

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06-03-1735 te 

Ouddorp met 

181 Maria Leenders WITTE. 

 

182 Jacob Pieters GRINWIS. 

Gehuwd op 19-10-1752 te Ouddorp met de 21-jarige 

183 Johanna Hendriks VERSCHUUR, gedoopt op 05-01-1731 te 

Ouddorp. 

 

184 Martinus Franke van DAM, geboren circa 1700 te Ouddorp, 

overleden op 11-11-1745 te Ouddorp. 
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Gehuwd op 05-12-1728 te Ouddorp met de 20-jarige 

185 Neeltje Jans WITTE, gedoopt op 06-04-1708 te Ouddorp. 

 

188 Pieter van ES. 

Gehuwd met 

189 Lena de JONG. 

 

190 Hendrik MEIJER. 

Gehuwd met 

191 Teuntje van der ZORGE. 

 

192 Jan RIJNBRAND (Nelevaart), gedoopt op 30-03-1721 te Dreischor 

(getuige(n): Neeltije Jobs), overleden op 13-11-1776 te Ouddorp op 

55-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 12-08-1757 te Ouddorp, gehuwd op 36-jarige 

leeftijd op 04-09-1757 te Ouddorp met de 24-jarige 

193 Jannetje Cornelisdr. MIEROP, gedoopt op 07-09-1732 te Ouddorp, 

overleden op 16-04-1788 te Ouddorp op 55-jarige leeftijd. 

 

202 Adriaan KOOLE. 

Gehuwd (1) voor 1747 met Johanna van den BERGE. 

Ondertrouwd (2) op 12-01-1747 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk 

op 05-02-1747 te Ouddorp met Aaltje Robberts 

STUURENBORGH (zie 203). 

203 Aaltje Robberts STUURENBORGH. 

Ondertrouwd (1) op 15-04-1740 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk 

op 15-05-1740 te Ouddorp met Bouwe Pieterse GOEREE. 

Ondertrouwd (2) op 12-01-1747 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk 

op 05-02-1747 te Ouddorp met Adriaan KOOLE (zie 202). 

 

204 Leendert Kommers van der LINDEN. 

Gehuwd voor de kerk op 21-03-1756 te Ouddorp met 

205 Grietje Willems de VOGEL. 

 

206 Martinus van DAM. 

Gehuwd voor de kerk op 07-05-1769 te Ouddorp met de 20-jarige 
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207 Susanna Huib. MOLESTEEG, gedoopt op 25-08-1748 te Ouddorp. 

 

208 Cornelis van HUIZEN. 

Gehuwd met 

209 Ariaantje WITTE. 

 

210 Jacob Thomas GRINWIS, gedoopt op 14-04-1737 te Ouddorp. 

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 31-03-1771 te 

Ouddorp met de 24-jarige 

211 Neeltje Krijns LODDER, gedoopt op 05-02-1747 te Ouddorp. 

 

216 Dirk Maartenszn. TANIS. 

Gehuwd op 28-04-1748 te Ouddorp met 

217 Krijntje Hendrikse TANIS. 

 

218 Paulus Jans BREEN, overleden vr 05-1833 te Ouddorp. 

Gehuwd met 

219 Krijntje Abrams ROON, overleden vr 05-1833 te Ouddorp. 

 

220 Hendrik NUIJ, overleden op 23-03-1795 te Ouddorp. 

Ondertrouwd op 07-09-1764 te Ouddorp, gehuwd op 14-01-1765 te 

Ouddorp met 

221 Maartje Pieters BREEN, overleden op 18-12-1796 te Ouddorp. 

 

224 Mattheus Marinusse GROENENDIJK, geboren op 10-09-1724 te 

Sommelsdijk, gedoopt op 10-09-1724 te Sommelsdijk. 

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-10-1749 te Sommelsdijk met de 

19-jarige 

225 Lijsbeth BRAAMS, geboren op 07-05-1730 te Geervliet. 

 

226 Johan van ALTENA, geboren te Dordrecht. 

Ondertrouwd (1) op 25-09-1754 te Sommelsdijk, gehuwd op 

20-10-1754 te Sommelsdijk met Neeltje de PRÉE. 

Ondertrouwd (2) op 06-04-1759 te Sommelsdijk, gehuwd op 

29-04-1759 te Sommelsdijk met Adriana den BLEKER (zie 227). 

227 Adriana den BLEKER. 
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228 Pieter Cornelis van GEEN, begraven op 09-08-1781 te 

Middelharnis. 

Ondertrouwd (1) op 10-04-1760 te Middelharnis met Adriana 

Arians WITVLIET. 

Ondertrouwd (2) op 11-01-1764 te Middelharnis, gehuwd voor de 

kerk op 08-02-1764 te Middelharnis met Elizabeth de JORE (zie 

229). 

229 Elizabeth de JORE. 

 

230 Jan Arensz. PAS, gedoopt op 20-01-1734 te Middelharnis, 

overleden op 18-05-1812 te Middelharnis op 78-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 14-04-1759 te Middelharnis met de 21-jarige 

231 Teuntje Jansd. PAS, gedoopt op 20-10-1737 te Middelharnis. 

 

232 Domus Krijns KIEVIT, gedoopt op 07-01-1713 te Nieuwe-Tonge. 

Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 11-01-1753 te 

Sommelsdijk met 

233 Jannetje KORTWEG. 

 

234 Jan Lauris MAAS. 

Gehuwd voor de kerk op 04-10-1750 te Ooltgensplaat met 

235 Kaatje AERNOUTS. 

 

240 Matthijs Paulusz. HEERSCHAP, gedoopt op 23-12-1736 te 

Ouddorp. 

Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 04-04-1756 te Ouddorp met 

Maria KASTELEIJN. 

Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 14-11-1762 te Ouddorp met 

Pieternelle Robbertsdr. STURENBURG (zie 241). 

241 Pieternelle Robbertsdr. STURENBURG, overleden in 1805 te 

Ouddorp. 

 

242 Krijn VLIETLAND, overleden op 08-09-1811 te Goedereede. 

Gehuwd met 

243 Jannetje van der WENDE, overleden op 09-05-1810 te 
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Goedereede. 

 

244 Wouter Johannesz HAYMEETEMAN, ged. Ouddorp 28-10-1742, 

overl. Ouddorp 29-05-1811, huwt (1) 03-07-1764 te Dirksland met 

Maria Pas,  

Gehuwd (2)01-01-1768 te Sommelsdijk met 

245 Neeltje van Rij, geboren Oudenhoorn 27-09-1744, overl. 

Sommelsdijk 1776. 

 

246 Jan de GEUS.geb. Oude Tonge, ged. Sommeldijk 30-01-1746 

Gehuwd voor de kerk op 26-11-1769 te Oude-Tonge met 

247 Leentje ADMIRAAL, ged. Stad aan het Haringvliet, 11-09-1748 

 

248 Pieter Jacobs KASSEBAND, geboren te Sint Maartensdijk, 

overleden op 18-09-1793 te Ouddorp. 

Ondertrouwd op 26-04-1782 te Ouddorp met de 27-jarige 

249 Martijntje Abramsd. LAAUWE, gedoopt op 14-07-1754 te 

Ouddorp, overleden op 03-06-1799 te Ouddorp op 44-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd (1) op 24-10-1777 te Ouddorp met Willem STIJL, 

overleden op 09-01-1781 te Ouddorp. 

Ondertrouwd (2) op 26-04-1782 te Ouddorp met Pieter Jacobs 

KASSEBAND (zie 248). 

Ondertrouwd (3) op 05-08-1796 te Ouddorp, gehuwd op 42-jarige 

leeftijd op 26-08-1796 te Ouddorp met Carel LEEMANS, cann. in 

de 2e Comp. van 't 2e Battaillon Artilleristen thans in garnisoen te 

Ouddorp, geboren te Lauterik in 't Keur Furstendom Pals. 

 

250 Paulus Jansz. van der BOK, arbeider, geboren circa 1756 te 

Ouddorp, overleden op 29-08-1833 om 07.30 uur te Ouddorp. 

Gehuwd met 

251 Geertruid Frans BRINKMAN, gedoopt op 28-10-1759 te Ouddorp, 

overleden in 1805 te Ouddorp. 

 

252 Dimmen Janse de VOGEL, gedoopt op 13-02-1757 te Ouddorp, 

overleden op 10-12-1834 te Ouddorp op 77-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 11-04-1783 te Ouddorp met 
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253 Maartje Jobs BREEN. 

 

254 Johannis Joostz. RUIGENTUIN, gedoopt op 02-05-1745 te 

Ouddorp. 

Ondertrouwd op 25-11-1779 te Ouddorp met de 24-jarige 

255 Jacomijntje Jacobsd. ROON, gedoopt op 04-05-1755 te Ouddorp. 
 

 
   

12 UIT DE ARCHIEVEN 
 
“Smokkelaars” bij Holland-Zeeland 
(door Eva Lassing) 
 
Tot 1806 hoorde, zoals allicht bekend, Sommelsdijk tot de provincie 
Zeeland, een enclave binnen het gewest Holland. Het dorp had dus 
te maken met regels en wetten die anders waren dan bij de 
buurdorpen. In de praktijk zal het niet veel uitgemaakt hebben, maar 
op het gebied van directe belastingen was er wel eens gedoe. Het 
ging dan vooral om de betaling van imposten, oftewel belastingen op 
het malen van graan, op verkoop van sterke drank, zeep, koffie en 
thee, of heffingen bij de verkoop van vee. Deze zogenaamde 
gemenelandsmiddelen kwamen ten goede aan het gewest; de inning 
ervan werd verzorgd door mannen, impostmeesters, die voor een 
bedrag de uitvoering pachtten en maar moesten zien dat ze de 
belastinggelden binnenkregen en liefst ook nog meer ontvingen dan 
de door henzelf betaalde pachtsom. 
Waren er geschillen op het Voornse deel van Flakkee (Ouddorp e.o, 
Grijsoord) dan werden die behandeld door de baljuw van Voorne, 
gezeten in Brielle. Vandaar dat in het rechterlijk archief van Brielle de 
nodige stukken zijn te vinden over het verhoor en de veroordeling 
van overtreders van de wet op Flakkee. Het lijkt erop dat men vooral 
gespitst was op overtredingen na de publicatie van de “Generaale 
ordonnantie op de invordering van des gemeene lands middelen bij 
collecte over Holland en Westvriesland, den 28e Augusty 1749”.  
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Dit moge blijken uit de hier volgende voorbeelden daterend uit de 
periose 1751-1756, al beginnen we met een zaak uit 1740. Het gaat 
bijna altijd om smokkel van voedingswaren van Zeeuwse naar 
Hollandse grond, waarbij in Sommelsdijk ingekocht werd en de 
Hollandse impostmeester zijn inkomsten misliep. Opvallend is dan 
ook nog dat de Flakkeese boeren mijns inziens misbruik maakten 
van hun seizoenarbeiders. Zij stuurdende veelal uit Duitsland 
afkomstige mannen met een boodschappenlijst naar Sommelsdijk … 
Die mannen wisten waarschijnlijk niets van Hollandse belastingen af, 
en hoefden zich niet van de domme te houden, want ze waren dom 
op dit gebied. En ook zonder opdracht van derden is het te snappen 
dat een man uit Hessen die hier toevallig werkte, zich van geen 
kwaad bewust was wanneer hij een in Sommelsdijk gekocht brood in 
Middelharnis op ging eten. 
 
Niet altijd ging het om een enkel brood, zoals blijkt uit dit voorbeeld 
van 1740: 
Alzoo Arij Jacobse Leuningh, geboortig tot Osch boven 
s’Hertogenbosch, out 34 jaaren, gewoont hebbende bij Leendert 
Langestraat onder Middelharnis, jegenwoordig gevangen bujiten pijn 
en banden van ijzer heeft bekent en beleeden, dat hij op maandag 
nagt tusschen den 28. en 29. September laastleeden met de waagen 
van Leendert Langestraat met een paard bespannen sijnde en daar 
op een sak tarw gelaaden mitsgaders 14 off 15 brooden het stuk van 
twee stuijvers en nog twaalff soo van ses als van vier ½ st. dewelke 
eene Ruth Cuijge gekogt hadde bij Barend Andriessen onder 
Sommelsdijk waar onder niet meer dan drie brooden waaren die hem 
gevangene toebehoorde, en met deselve is gereeden van de 
Sommelsdijkse grond naar Middelharnis, dat hij gevangene nog 
wijders heeft bekent en beleden dat hij gevangene voor zijn 
apprehensie nog een reis met brood was gekoomen van 
Sommelsdijk ende Middelharnis voornt. en eenige brooden hadde 
verkogt aan een vrouw op Middelharnis op de Oostdijk woonende 
voor drie schellingen ende resteerende brooden tot 49 stuivers toe 
aan bovenlanders die onder Middelharnis dorsten ende alsoo 
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gepractiseert om den impost van het gemaal te fraudeeren, waar 
door den gevangene sig schuldig heeft gemaakt aan ongeoorlofde 
practijcquen ende vervolgens is vervallen in de straffen begrepen in 
het vijffde articul van het generaal placcaet op den opheff van des 
gemeenelandsmiddelen geemaneert ende darom ten hoogsten 
straffbaar anderen ten exempel. 
De gevangene zal ter zaake van de voorsz. fraude en smokkelarijen werden 
gecondemneert en gebragt ter plaatse daar men gewoon is crimineele jusititie te 
doen enden aldaer door den scherpregter strengelijk gegeeselt te werden en 
voorts voor den tijd van een jaar te worden geconfineerd in een tugthuijs om aldaar 
met sijn handenarbeijd de kost te winnen. 

Maar het uiteindelijke vonnis van 14 maart 1740 werd te kaak stellen 
op de markt van Brielle en zes jaar verbanning uit Holland. 
 
Nog wat voorbeelden van mensen die in Brielle voor moesten 
komen: 

3-6-1751 
 Maria Kampenhout, 50 jaar, geboren Ooltgensplaat, wonend Oude-Tonge, heeft in 
OT gedistilleerde wateren geschonken hoewel zij geen geadmitteerd tapster is. Op 
9 mei een stoops kruik en 2 bottels met jenever in Sommelsdijk bij Louwerens .. 
gekocht en gebracht op OT  grond. Zij kocht wel meer bij brander Armstrong en 
Lowerens te Sommelsdijk.  

Boete van f 500. Als zij niet kan betalen: verbanning voor 6 jaar.  
Catharina Schoenmakers, 45 jaar uit Munster, bekent 9 mei in 
Sommelsdijk een tarwebrood gekocht te hebben en het daarna op 
Oude-Tongse grond gebracht. Straf: verbanning uit Holland voor 1 
jaar. 
3-8-1751 
Wannes van der Meutel, 24 jaar, Land van Waes, op 21 juli in Sommelsdijk brood 
gekocht en naar Middelharnis gebracht. 
Straf: 8 dagen zitten op water en brood. 
8-11-1751 
Harmen van Homburg, 60 jaar, Paderborn. Op 29 oktober een half brood in 
Sommelsdijk gekocht, op om Hollandse grond te nuttigen 
Voorarrest vanaf 29 oktober is genoeg, plus confiscatie en kosten van justitie. 
14-11-1751 
Pieter Martijn, 26 jaar, geboren in HessenDarmstad, heeft op 30 oktober in 
Sommelsdijk gekocht brood naar Middelharnis gebracht. 
Voorarrest vanaf 30 oktober is genoeg, plus confiscatie en kosten van justitie 
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Voorarrest vanaf 30 oktober is genoeg, plus confiscatie en kosten 
van justitie. 
Hendrik Heulemaijer, 36 jaar , geboren in het Hannoverse, heeft 30 
oktober op Sommelsdijkse grond gehaald brood naar Middelharnis 
gebracht. 
Voorarrest vanaf 30 oktober is genoeg, plus confiscatie en kosten 
van justitie. 
18-11-1751 
Johannes Koning, 37 jaar, uit Guliker land, kwam vijf weken geleden naar Flacque 
om te werken. Heeft 31 oktober twee roggebroden, een tarwebrood, een pintje 
meel en wat boter, in Sommelsdijk gekocht, op Oude-Tongse grond gebracht.  
Volstaat met voorarrest, vanaf 31 oktober, confiscatie en kosten van justitie. 
Jacques Bosschere 31 jaar uit Lesequoir in Brittangie bekent twee roggebroden uit 
Sommelsdijk naar Grijsoortse grond te hebben gebracht. 
Volstaat met voorarrest, vanaf 31 oktober, confiscatie en kosten justitie. 
3-7-1752 
Jan Bouillon 44 jaar uit Venlo, laatst gewoond Oude-Tonge 
op 17 juni drie halve roggebroden in Sommelsdijk gekocht. Jaar verbannen. 
 
9-10-1752 
Alzo Heijn Moorkamp oud omtrent drie en veertig jaaren gebooren in t 
Munsterland, in t dorp Essen, en laast gewoont hebbende in de Oude Tonge, in 
over Flacque, buijten pijn en banden van ijzer heeft bekent en beleden, dat hj 
gevangene, snachts tusschen zaterdag den 30. September en eerste October 
1752 van de Zeeuwse off Sommelsdijkse grond in de provintie van Holland op de 
Oude Tonge of Grijsoorts grond heeft ingebragt vier rogge brooden na gissing van 
acht pond, stekende in een sak een bottel genever, ontrent vier pond spek en 
ontrent een pond seep door hem op de Zeeuwse grond voorn. bij Lourens 
Nieuwland gekogt … 
Straf: confiscatie, jaar verbannen 

Alzo Daniel Mietchele oud zeven en dertig jaaren, geboore in het 
Wurtenbergse en laast gewoont hebbende in de Oude Tonge in Over 
Flacque, buijten pijn en banden van ijzer heeft bekent en beleden dat 
hj gevangene snachts tusschen zaterdag en zondag den 30. Sept. 
en eersten October 1752 van de Zeeuwse of Sommelsdijkse gront in 
de provinctie van Holland, op de Oude Tonge off Grijsoortsche grond 
heeft ingebragt vier rogge brooden, na gissing van acht pond, 
stekende in een sak, een bottel genever, ontrent vier pond spek, en 
ontrent een pond zeep door hem op Zeeuwse gront voornt bij 
Lourens Nieuweland gekogt … 
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En zo zijn er nog meer mannen en een enkele vrouw die opgepakt werden: een 
paar jaar later Johann Esser, afkomstig uit “Bobbedijk onder Solms”, die door een 
boer uit Nieuwe-Tonge naar Sommelsdijk gestuurd wordt om twee lege kruiken 
met jenever te laten vullen. En ook de Zeeuwse Sommelsdijkers ontdoken regels: 
in 1753 werd ene Leendert Brom bij het havenhoofd van Ooltgensplaat 
aangehouden met een schuit vol brood (157 roggebroden, 46 tarwebroden en 
2080 broodjes) dat hij in Oudenbosch had laten bakken. En passant had hij ook 
nog in opdracht van een marketenter in de nieuwe polder bij Dirksland 
(Kraaijestein? ) twee tonnen boter ingeladen 
Kortom, handel met ontduiking van regels, gericht op eigen voordeel, is van alle 
tijden en ook uw Flakkeese voorouders hebben meegedaan aan dit spel om de 
impostmeesters voor de gek te houden. 
 
Bronnen: rechterlijk archief Brielle, inv.nr. 3, 6, 74, 75 

 
13 Reactie van donateur op art. Inwoners van GO uit de archieven 
van het Hof van Holland. 
“Wat een leuk nummer! Hier en daar heb ik er wat aan. Vooral de rubriek 
inwoners van GO uit de archieven van het Hof van Holland trok mijn aandacht. 
Echter Boek nr. 03331, decreet 52, 16-06-1626 slaat op Oudorp in Noord-Holland. 
Ik kom tot die conclusie omdat geen van de genoemde personen in Ouddorp ZH 
bekend is. Wel typisch dat er in dat Oudorp ook een referentie naar de naam 
Emaus voorkomt. Het gaat echter toch echt om het Oudorp bij Alkmaar”.  
T.N. Schelhaas 
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