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1 Jaarwisseling 2018/2019 
Ieder jaar moet je aan het eind constateren dat de tijd toch 
wel erg snel gaat. Het jaar is weer omgevlogen. Ook voor 

ons lijkt het hoogtepunt van het jaar, de Genealogische 
Dag, nog maar even geleden, terwijl je je tegelijkertijd 

realiseert dat er toch weer heel veel gebeurd is. Discussies 

over Zwarte Piet hoeven we binnen ons bestuur niet te 
voeren. Ook over zijn eventuele genealogische herkomst 

hoeven we het niet te hebben. Gelukkig maar. Hoewel, het 
verbaast ons wel dat er meer gediscussieerd wordt over de 

kleur van Piet dan over zijn naam. Zo bijzonder is die 
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overigens niet, want Piet is een doodgewone Hollandse 

naam die al eeuwenlang in ons land voorkomt.  
Dan maar demonstreren in gele hesjes voor meer aandacht 

voor genealogie en voor meer actief onderzoek in plaats van 
klakkeloos alles kopiëren wat op het computerscherm 

verschijnt. 

Wensen hebben we nog genoeg, ook in dit 
nummer. 
Vanuit het bestuur wensen we u allemaal heel fijne 
feestelijke dagen, waarvan u hopelijk heerlijk kunt 
genieten, dus Goede Kerstdagen, een fijne 
jaarwisseling en een gezond en genealogisch 

succesvol jaar voor 2019 gewenst. 
 
2          Genealogische Dag 2019 
 
De Genealogische Dag 2019 is vastgesteld: 2 maart 2019.  

Het programma zal grotendeels lijken op dat van het 
afgelopen jaar. Veel tijd voor genealogisch onderzoek en 

voor ontmoeting. Daarnaast is er ook nu weer de 
mogelijkheid u op te geven voor een workshop 

Stamboomonderzoek op de computer. 
Nadere informatie komt in het voorjaarsnummer.  

 
Cor Hameeteman 

 

3          VAN DE PENNINGMEESTER 
(herinnering) 
 

Voor diegenen die hun donateursbijdrage 
2018 nog niet betaald hebben, volgen hier de 
gegevens daarvoor. De basisbijdrage is € 
18,00. De administratiegegevens zijn: 
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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 (2019) 
 
Ondertussen is op de laatste 
bestuursvergadering ook de bijdrage voor 
2019 vastgesteld: € 18,00. Hoewel heel veel 

produkten duurder worden, kunt u bij ons ook 
in 2018 voor hetzelfde bedrag terecht. De 
administratiegegevens staan hierboven. Het is 
een kleine moeite om meteen het bedrag over 
te maken. 
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/  

https://hidrive.strato.com/
https://genealogieflakkee.nl/contact/
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Zonder wachtwoord kunt u alleen de 
voorbeelden zien. 
 
 

5   Informatie vanuit het bestuur en de 
werkgroep. 
 
Regelmatig komt het voor dat bezoekers 
speciaal iemand van het Genealogisch 
Centrum of van de werkgroep willen spreken 
of om hulp willen vragen. Zij weten precies 

wat er in onze collecties aanwezig is en 
kunnen u gemakkelijk doorverwijzen. Iedere 
vrijdag zijn ze de hele dag in het archief 
aanwezig om u te helpen.   
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OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  

JARENLANG HEEFT WIJLEN DHR VAN DER VALK 
ZICH BEZIG GEHOUDEN OM GEGEVENS VANUIT DE 

DOOP- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN EN ANDERE 
ARCHIEFONDERDELEN IN BESTANDEN TE 

PLAATSEN. WIJ WILLEN DIE GRAAG IN EEN TOTAAL 
BESTAND VOOR GOEREE-OVERFLAKKEE 

ONDERBRENGEN. BINNEN HET BESTUUR 
ONTBREEKT  DAARVOOR DE TIJD. 

DAAROM ZOEKEN WE DONATEURS OF 
BELANGSTELLENDEN DIE ZICH DAARMEE BEZIG 

WILLEN GAAN HOUDEN. U MOET DAARVOOR WEL 
HANDIG ZIJN MET EXCEL EN IN HET MAKEN VAN 

FORMULES BINNEN EXCEL. BELANGSTELLENDEN 

KUNNEN ZICH OPGEVEN VIA DE REDACTIE, 
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C.J.HAMEETEMAN@HETNET.NL OF VIA DE 

SECRETARIS ELASSING@PLANET.NL 
 

 

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) 
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). 

mailto:C.J.HAMEETEMAN@HETNET.NL
mailto:ELASSING@PLANET.NL
mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
mailto:seigers.001@hetnet.nl
mailto:Familie@Kortland.Info
mailto:jwhboslooper@gmail.com
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8 Informatie vanuit het CBG 

Wie waren de landverhuizers die via Rotterdam naar de “Nieuwe 

Wereld” reisden? Help mee om ze vindbaar te maken en ga op 

velehanden.nl aan de slag om de passagieslijsten van de Holland-

Amerika lijn in te voeren in het nieuwe project van Stadsarchief 

Rotterdam en Wiewaswie. Zo help je mee om een schat aan informatie 

toegankelijk te maken voor genealogen en andere onderzoekers.

 
 

 

9  Van de Klundert naar Flakkee 
(door Eva Lassing) 

 

Van gezicht kende ik hem wel, hij woonde een tijd bij mij in 
de buurt: Cor van de Klundert die je al van ver hoorde 

aankomen, op de fiets of lopend met zijn hondje en die 

https://cbg.us1.list-manage.com/track/click?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=021b1cdde0&e=743fc7c6ea
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daarbij duidelijk liet horen waarom zijn bijnaam Cor de 

Fluiter is. Hij woont sinds een aantal jaren in een 
appartement in Ebbe en Vloed te Oude-Tonge. Daar raakte 

ik onlangs meer met hem aan de praat. En hij kan je aan de 
praat houden met zijn verhalen over vroeger! Cor, nu 87 

jaar, hoort nog net tot de generatie die het leven als 

landarbeiderskind op Flakkee in de slechte jaren tot de 
Ramp heeft meegemaakt. Hij stamt uit een familie die op 

zeker moment heel uitgebreid was, maar die ook een tijd 
heeft gekend dat de Van de Klunderts bijna uitgestorven 

waren op het eiland. Over Cor en zijn verre voorvader Evert 
volgen hier wat bijzonderheden. 

 
De verhalen van Cor 

Cor van de Klundert vertelt nu nog zijn verhalen, maar heeft 
ze een aantal jaren geleden ook al eens opgeschreven in 

een dikke map ‘Memories’. Af en toe gebruiken we dus zijn 
eigen woorden. Hij was het dertiende kind in het gezin van 

Johannis van de Klundert en Maria Wagemans. Uit zijn 
verhaal springen direct al naar voren het vele verhuizen, het 

huisje van de boer. En dan had Van de Klundert sr. het 

voordeel dat hij het grootste deel van zijn leven 
hoofdknecht was, en geen los arbeider, toch altijd een 

stapje hoger in de wereld van de agrarische arbeiders. 
“Het huis waar ik geboren ben, op 15 oktober 1931, [aan de 

Kranendijk] was het huis met de brievenbus aan de muur. 
Met zijn luiken. Wij noemden dat op zijn Flakkees blinden. 

Ik vind zelf dat dit huis nog flink groot en stati si. Toen die 
tijd waren er veel armoedige huisjes. Ik had geluk in zo’n 

groot huuis geboren te zijn. De buren waren Willem 
Broeders en zijn vrouw Koosje Mast. Ook op dezelfde dag 15 

oktober 1931 is daar een meisje geboren…. Voor mij hadden 
vader en moeder al negen zoons en drie dochters. Dat 

betekende wel dat ik nummer dertien was en bleef. .. 
bepaald geen geluksgetal.[ Er kwamen na Cor nog drie 

kinderen] 
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We hebben maar een jaar in dit huis gewoond, we zijn in 

1932 verhuis naar het noodveer, 4 km verderop richting 
Sluishaven. Daar hebben we twee jaar gewoond, daarna 

verhuisd in 1934 naar de Tilsedijk. Je kon via een bruggetje 

over de kreek in het huis komen. Voorheen woonden daar 
twee gezinnen in,het huis bestond uit een woonkamer met 

twee bedsteden. In het midden van het huis een gang, aan 
het eind van de gang het aanrecht met waterkraan en 

gasstel. Daarnaast een slaapkamer, boven ieder kamer een 
zolder, daar kon je met een losse houten trap op de zolders 

komen. Het was erg primitief, het was niet anders. Het huis 
was van de boer Leo Jacobs. Vader werkte daar als boeren 

hoofdknecht. Als je vroeger bij zo’n boer werkte, dan was je 
ook verplicht in dat huis te wonen, dat was voor de boer 

gemakkelijk, dan zat je vast aan de boer en aan het huisje. 
Je kon geen andere weg meer in, je was gevangen. Ook 
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mijn broers en zusjes werkten bij die boer, mijn zus Marie 

als dienstmeid.” 
Cor mijmerde verder over het spelen rond het huis, de 

visjes in de sloot, de zwanen in de vaete, de kikkervisjes. 
Maar ook het slapen in de bedstee: zes broertjes op een rij 

dwars in de bedstee. En het lopen naar school, naar de 

katholieke school in Achthuizen waar strenge zusters de 
scepter zwaaiden. En af en toe was er iets opwindends: zo 

werd de hele familie een keer op de foto gezet, 
waarschijnlijk een idee van de familie Jacobs.  

 

 
En het 25 jarig huwelijk van pa en ma Van de Klundert op 6 
mei 1940 werd groots gevierd: “.. het is gevierd op het 

huisje onder aan de Tilsedijk. Alle familieleden van vaders 
kant en van moeders kant kwamen feesten. Het varken 

kreeg ook een feestmaal met kraekelingenpudding. Ome 
Bram en tante Betje, die waren op de tandem helemaal uit 

Halsteren gekomen. ’s Middags kwam ome Toon vanuit 
Melissant met de  
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tourbus, met de hele familie een toertje maken over het 

eiland, en wij hadden nog nooit in een bus gezeten, dat was 
prachtig in een woord! [een oom van Cor had de Eerste 

Flakkeese Autobus Onderneming EFAO opgericht in de de 
jaren dertig, vanuit Melissant] Ons feest was voorbij toen 

toen de oorlog uitbrak, 10 mei 1940.” 
 

In de oorlog woonde de familie vanwege de inundatie enige 
tijd in Melissant. Vader had gezegd nooit van het eiland af 

te gaan, en kon dus gelukkig terecht bij familie in het droge 
Melissant. Cor heeft daar, in de kapel, tot glorie van zijn 

moeder, nog enige tijd als misdienaar gefungeerd. Zelf vond 

hij het prettig dat hij daar naar de openbare school kon, 
zonder strenge zusters! 

In 1946 kwam Cor van school: eerst heeft hij twee jaar in 
het huishouden geholpen. Zijn moeder had het al zwaar 

genoeg met twee broers die ziek uit Duitsland terug waren 
gekomen, en een zieke zus, ook een nawee van de oorlog. 

Tot zijn diensttijd werkte Cor ook nog wel op het land. Maar 
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Flakkee vond hij toen al saai. Een onderbreking die hem niet 

zwaar viel was zijn militaire diensttijd. Hij diende als 
stoottroeper tot medio 1953 en was dus niet op het eiland 

toen dat getroffen werd door de Watersnoodramp. 
Werken op het Flakkee, dat was het niet voor Cor. Hij deed 

van alles: vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, werken bij 

de zeepfabriek van Unilever, werken voor een 
onderaannemer bij Shell Pernis, werken bij Rumptstad. 

Wonen deed hij bij zijn ouders (later bij vader en een niet 
getrouwde zus), eenmaal zelf getrouwd in Rozenburg. Maar 

een flat daar was toch ook niet je ware, en hij was blij dat 
hij eind jaren zeventig een huis in Achthuizen kon huren. Na 

zijn afkeuring vertrok hij naar een kleiner huis in Oude-
Tonge, om uiteindelijk als weduwnaar op leeftijd in Ebbe en 

Vloed te belanden. 
Het is allemaal te lezen in zijn ‘memoires’, waarin ook nog 

allerlei, al dan niet sterke, verhalen over vrienden, 
kattekwaad, reizen naar een broer in Canada en 

fantasieverhaaltjes over dieren te vinden zijn. 
 

Van het gezin van zestien kinderen Van de Klundert zijn er 

nog twee in leven: Cor en broer Theo in Nieuw-Zeeland. 
Zoveel Van de Klunderts van stamvader Evert, daarover 

later meer, wonen er inmiddels niet meer op Flakkee, terwijl 
er begin twintigste eeuw genoeg te vinden waren, vooral 

rond de Zuidzijde en in Melissant. 
 

Het begin op Flakkee: 
We laten de alleroudste generaties hier even buiten 

beschouwing. Een zoektocht in de gegevens van het 
Westbrabants archief zal ongetwijfeld nog het een en ander 

opleveren over de mensen uit Klundert die dit toponiem als 
achternaam gingen gebruiken.De eerste Brabantse Klundert 

die zich op Flakkee vestigde is (in mijn gegevens, maar wie 
een ander kent, laat het weten) Cornelis van de Klundert, 

gedoopt in Zevenbergen, maar in 1793 in Den Bommel 
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begraven.Hij woonde met zijn vrouw Antoinetta Huismans in 

de Zuidzijde en op de Kranendijk onder Den Bommel. De 
kinderen van dit echtpaar vinden we terug in de katholieke 

doopboeken van Oude-Tonge. Van de negen dopelingen 
bereikten echter slechts drie de huwbare leeftijd; de 

dochters Magdalena en Wilhelmina én stamhouder Evert. 

Zijn de nazaten van Evert eenvoudige lieden die we buiten 
de gebruikelijke bevolkingsregistraties amper in de 

archieven tegenkomen, bij Evert valt er nog wel iets meer te 
vertellen.  
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De omzwervingen van Evert 

Net als zijn verre nazaat Cor was deze Evert, geboren in 
1782, iemand die Flakkee maar saai vond (dat is mijn 

interpretatie) en elders werk en geluk ging zoeken. Maar bij 
Evert liep het anders af dan bij Cor. 

In 1808 trouwde Evert met een in Oude-Tonge geboren 

meisje. Maar, dit huwelijk werd gesloten op het eiland 
Rozenburg en kerkelijk bevestigd in Brielle. Wat deed Evert 

op Rozenburg, waren zowel hij als zijn vrouw Maria 
‘gevlucht’ van Flakkee, waren er op Rozenburg, toch ook 

een eiland van enkele boeren en veel landarbeiders, meer 
perspectieven? Je zou het zeggen als je in een notariële 

akte uit Brielle leest dat Evert van de Klundert, winkelier op 
het eiland Rozenburg, in 1812 een huis in Brielle koopt en 

kort daarna nog één. 
Het is een beetje vreemd dat hij nog steeds Rozenburger 

wordt genoemd.  
 

Het eerste huwelijk met Maria Tieman had maar een half 
jaar geduurd; het overlijden van Maria, nog maar 22 jaar 

maakte Evert weduwnaar. Er werd niet lang gerouwd, 

anderhalf jaar later vond hij een nieuwe echtgenote in de 
persoon van Johanna Treijtel, een weduwe, die een jaar of 

veertien ouder was dan haar nieuwe man. Johanna is 
tapster (caféhoudster in het klein) in Brielle. Bleef Evert dan 

nog even op Rozenburg en behartigde Johanna haar eigen 
zaken? Of was het puur een verstandshuwelijk, een soor 

LAT-relatie?  
De huizen van Evert werden al snel weer verkocht en dan 

trekt hij mogelijk definitief bij Johanna in. De wijklijsten van 
Brielle, die per jaar of half jaar werden opgemaakt met 

vermelding van de hoofdbewoners, laten een vreemd beeld 
zien voor het huis wijk 1 no. 71 (het huidige Nobelstraat 

53).  
1814 Evert van de Klundert 

1814 Johanna Treijtel en de wed. J. Simonse 
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1815 Evert van de Klundert en de wed. J. Mentrop 

1817 Johanna Treijtel, weduwe ! van Evert van de Klundert, 
en de wed. Mentrop 

1818 Johanna Treijtel 
1818 Johanna Treijtel, huisvrouw van Evert de Klunder, 

tapper 

 
Waar hing Evert uit? Niet altijd in Brielle, gezien de akte uit 

Middelburg, daterend van september 1815. Op de 30ste van 
die maand gaf namelijk Evert van de Klundert, daggelder, 

de geboorte aan van Cornelis, kind van het mannelijk 
geslacht, zoon van hem en zijne huisvrouw Teodora Muller! 

Een ambtenaar van de burgerlijke stand kon kennelijk om 
de tuin geleid worden, want Evert en Teodora waren niet 

wettelijk getrouwd. Ze waren ontvlucht aan Brielle 
(Theodora, ook wel Dorothea genoemd, kwam ook uit 

Brielle), waar Johanna Treijtel nog altijd de wettige 
echtgenote was. 

Evert moest nog even geduld hebben: Johanna overleed in 
februari 1819. Haar vader liet een boedelinventaris 

opmaken, ten behoeve van het enige kind uit Johanna’s 

eerste huwelijk. Uit die akte komen we te weten waar Evert 
uithing: “… huisvrouw van Evert van de Klundert, arbeider, 

zich onthoudende aan den Oudendijk bij Melissant, 
gemeente Dirksland”.Evert had een oproep gekregen, via de 

deurwaarder in Nieuwe-Tonge, om zich te melden bij 
schoonvader Treijtel, maar hij was niet op komen dagen .. 

In de overlijdensakte van Johanna stond overigens al wel 
dat zij de ‘verlaten echtgenote’ was van Van de Klundert. 

Maar verlaten stond niet gelijk aan officieel gescheiden. 
De tweede echtgenote was hiermee afgedaan. In Melissant, 

waar ook een kleine katholieke gemeenschap woonde, kon 
Evert werk vinden. Hij bleef samen met Dorothea Mulder: in 

1819 werd een dochter geboren in 1821 was een volgend 
kind op komst. Toen werd het toch wel eens tijd om te 

trouwen: met toestemming van Dorothea’s vader (een 
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leerlooier uit Brielle) werd een maand voor de geboorte van 

zoon Anthonij in Melissant getrouwd. De dochter en eerdere 
zoon hadden altijd al Van de Klundert geheten en werden in 

de huwelijksakte ook niet vermeld, ze hoefden kennelijk niet 
erkend te worden.  

Kort daarop volgde de verhuizing, voor Evert terug naar de 

dijken onder Den Bommel. Daar werd nog een zoontje 
geboren dat maar kort leefde. En daar werd Evert ook voor 

de derde keer weduwnaar, in 1827. Een vierde huwelijk 
volgde, zonder kinderen. Nog een kleinigheidje, een blijk dat 

de burgerlijke stand toch niet altijd zo zorgvuldig was: bij de 
huwelijkse bijlagen zit een geboorte/doopbewijs van Evert, 

maar het is het bewijs voor zijn al lang overleden broertje 
Evert, die in september 1781 was geboren (en onze Evert 

was van oktober 1782). 
En Evert kreeg de kriebels, hij ging weer op pad. De 

Bommelse archieven brachten niets aan het licht over zijn 
vertrek, ook niet dat er dingen gebeurd waren waarom hij 

wel moest vertrekken. Hoe het allemaal gegaan is, zullen we 
nooit weten. Alleen staat zwart op wit Dat op 5 april 1838 in 

het Binnengasthuis te Amsterdam is overleden ene Evert 

van de Klundert, geboren te Den Bommel, echtgenoot van 
Anna Roelof,  en wonend te Eijerland!  

 
Was er geen (goed) werk meer in Den Bommel? Waren er 

ook op Flakkee oproepen geweest om naar Texel te komen? 
Daar was in de jaren voor 1838 inderdaad genoeg werk, 

want het voormalige eiland Eijerland was, met de 
aanslibbingen daartussen,verbonden met het hoofdeiland 

Texel. Een nieuwe polder was ontstaan, waar in latere jaren 
een groot aantal van elders komende landarbeiders, ook van 

Goeree-Overflakkee, emplooi kon vinden.  
De archieven van het Binnengasthuis zijn voor een deel 

ontsloten, nog niet voor de periode dat Evert er was. Dus 
wat hij mankeerde, en hoelang hij er lag, zal onbekend 

blijven. 
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En zou het bericht doorgekomen zijn in Den Bommel? Het is 

niet ingeschreven in de overlijdensregisters van die plaats. 
Zijn weduwe overleefde hem, mogelijk lang in 

onwetendheid, en kon nog aan de kost komen als 
dienstbode bij tapper Pieter van Bavel, aan de Tilsedijk. 

 

Het Binnengasthuis was in de 19e eeuw berucht om zijn deplorabele toestanden. In 
1867 schreven de regenten van het Binnengasthuis een rapport aan het 
stadsbestuur, waarin ze de afdeling verloskunde beschreven: "Zwangere vrouwen 
moeten haar dag- en nachtverblijf houden op sombere zolders…. 

De verpleging bestond uit "knechten en meiden" die zich, volgens een rapport van 
het stadsbestuur in 1882, schuldig maakten aan drankmisbruik en mishandeling, de 

medicijnen verkochten en het voedsel voor zichzelf hielden. In reactie besloot de stad 
een jaar later om gediplomeerde verplegers in dienst te nemen. 

Ook met de medische behandeling was het slecht gesteld. De Oostenrijkse 
arts Joseph Speilt, die het Binnen- en Buitengasthuis in 1852 bezocht, schreef in zijn 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Speilt&action=edit&redlink=1
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verslag aan het Koninklijke en Keizerlijke Artsengezelschap in Wenen: "Hoe moeten 
we deze twee verpleeginrichtingen beschrijven, die op geen enkele wijze die naam 

verdienen? Als wij bijzonderheden opsommen, blijkt als vanzelf dat ze het tegendeel 
zijn van wat ziekenhuizen behoren te zijn. (...) Op iedere buitenstaander maakt deze 
plek een hoogst onaangename indruk. Op zeshonderd zieken zijn er slechts twee 
artsen." Het verplegend personeel noemde hij een afschrikwekkend voorbeeld van 
ruwheid, traagheid en smerigheid. 

(bron Wikipedia) 

 

Nageslacht 
Vier huwelijken leverden voor Evert van de Klundert vier 

kinderen op, maar slechts een daarvan zorgde zelf weer 
voor nakomelingen, Anthonij. Vijftien kinderen en drie 

huwelijken zijn te koppelen aan deze Anthony. Maar we 
zitten dan nog steeds midden in de negentiende eeuw 

waarin op het Flakkeese platteland de moeder- en 

kindsterfte nog hoog zijn. Drie van de vijftien bereiken de 
volwassen leeftijd, de ene dochter krijgt kinderen, de eerste 

zoon krijgt er negen, maar slechts één daarvan wordt ouder 
dan een jaar. De jongste zoon stelde wel de familienaam 

veilig: negentien kinderen zorgde voor een uitdijende 
familie. En zo komen we weer bij Cor, het dertiende kind 

van de zevende van de negentien. 
 

Zoek het allemaal na in onderstaande (deel)genealogie. 
 
I. Cornelis van de Klundert, ged. Zevenbergen 21 aug.  

1749, begr. Den Bommel 11 juni 1793, zn. van Everardus 

Cz en Mechtildis Schuermans, tr. Antoinetta Huismans, † 
Den Bommel 7 nov. 1819.  
Uit dit huwelijk: 

1. Magdalena van de Klundert, geb. Kranendijk, ged.  -
Tonge 27 sept. 1779, † Den Bommel 31 aug. 1830, tr. 

Dinteloord 24 juli 1803 Marinus Hagenaars.  
2. Antonius van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. 

Oude-Tonge 30 okt. 1781, † vóór 1784.  
3. Evert van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. Oude-
Tonge 30 okt. 1781, † vóór 1783.  

4. Evert, volgt II.  
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5. Antonius van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. Oude-

Tonge 11 okt. 1784.  
6. Wilhelmina van de Klundert, geb. Kranendijk, ged.  -

Tonge 20 okt. 1785, † vóór 1787.  
7. Wilhelmina van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. 
Oude-Tonge 3 febr. 1787, † Den Bommel 27 juni 1838, tr. 1e 

Den Bommel 22 juni 1815 Johannis Wilhelmus Boerkamp; 
tr. 2e Den Bommel 21 juli 1819 Johannis van Rosendaal; tr. 

3e Den Bommel 15 dec. 1824 Cornelis van Etten.  
8. Anselmus van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. Oude-
Tonge 3 febr. 1787.  

9. Maria van de Klundert, geb. Kranendijk, ged. Oude-
Tonge 22 febr. 1790, † ald. 2 maart 1808.  

 
II. Evert van de Klundert, geb. Den Bommel, ged. Oude-Tonge 

12 nov. 1782, † Amsterdam 5 april 1838, tr. 1e Rozenburg 8 

(kerkelijk Brielle 23) okt. 1808 Maria Tiemans, geb. Oude-
Tonge, ged. Oude-Tonge 1 febr. 1784, † Rozenburg 16 febr. 

1809; tr. 2e Brielle 23 dec. 1810 Johanna Treitel, geb. 
omstr. 1768, † Brielle 11 febr. 1819; tr. 3e Melissant 8 mei 
1821 Maria Dorothea Muller, ged. Dinther 13 nov. 1791, † 

Den Bommel 21 sept. 1827; tr. 4e Den Bommel 1 okt. 1834 
Johanna Roelofs, geb. Nieuwe-Tonge 23 nov. 1799, ged. 

Oude-Tonge 27 nov. 1799, † Den Bommel 17 mei 1855.  
Uit het derde huwelijk: 
1. Cornelis van de Klundert, geb. Middelburg 30 sept. 1815, 

† Den Bommel 27 nov. 1837.  
2. Antoinetta van de Klundert, geb. Melissant 23 mei 1819.  

3. Anthonij, volgt III.  
4. Karel August van de Klundert, geb. Den Bommel 11 okt. 
1823, † ald. 25 aug. 1825.  

 
III. Anthonij van de Klundert, geb. Melissant 2 juni 1821, †  

Den Bommel 14 nov. 1869, tr. 1e Den Bommel 3 aug. 1842 
Martina Kerp, geb. Den Bommel 12 nov. 1817, † ald. 8 

dec. 1849; tr. 2e Den Bommel 25 sept. 1850 Wilhelmina 
Freelenberg (Vredenberg), geb. Den Bommel 29 mei 
1821, † ald. 23 mei 1858; tr. 3e 16 juli 1859 Johanna 
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Hameeteman, geb. Oude-Tonge 2 maart 1833, † 

Ooltgensplaat 1 jan. 1913.  
Uit het eerste huwelijk: 

1. Levenloze zoon, geb. Den Bommel 25 aug. 1842.  
2. Theodora van de Klundert, geb. Den Bommel 14 maart 
1844, † ald. 2 juni 1844.  

3. Evert, volgt IVa.  
4. Johanna van de Klundert, geb. Den Bommel 27 mei 

1847, † ald. 22 aug. 1847.  
5. Johanna van de Klundert, geb. Den Bommel 21 nov. 
1849, † 15 nov. 1850.  

Uit het tweede huwelijk: 
6. Pieternella van de Klundert, geb. Den Bommel 18 juni 

1851, † ald. 29 dec. 1851.  
7. Pieternella van de Klundert, geb. Den Bommel 1 okt. 
1852, † ald. 29 aug. 1855.  

8. Theodora van de Klundert, geb. Den Bommel 22 okt. 
1856, † ald. 6 okt. 1859.  

Uit het derde huwelijk: 
9. Abraham, volgt IVb.  
10. Levenloze dochter, geb. Den Bommel 10 dec. 1861.  

11. Cornelis van de Klundert, geb. Den Bommel 3 mei 
1863, † Ooltgensplaat 19 april 1876.  

12. Theodora van de Klundert, geb. Den Bommel 6 febr. 
1865, † ald. 4 sept. 1865.  
13. Maria van de Klundert, geb. Den Bommel 6 maart 1867, 

† ald. 25 jan. 1872.  
14. Theodora van de Klundert, geb. Den Bommel 23 okt. 

1868, † na 1943, tr. 1891 Jacobus Moerenhout, † 
Ooltgensplaat 7 april 1943.  
15. Levenloze zoon, geb. Den Bommel 6 april 1870.  

 
IVa. Evert van de Klundert, geb. Den Bommel 16 sept.  

1845, † Steenbergen 3 april 1924, tr. 1e Den Bommel 5 
april 1871 Dingena Beljaars, geb. Den Bommel 5 mei 

1843, † ald. 29 dec. 1892; tr. 2e Den Bommel 27 mei 1893 
Anthonia Huijsmans, † Ooltgensplaat 1911.  
Uit het eerste huwelijk: 
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1. Anthonij van de Klundert, geb. Den Bommel 8 maart 

1872, † ald. 18 juli 1872.  
2. Jacobus van de Klundert, geb. Den Bommel 27 okt. 

1873, † ald. 25 febr. 1874.  
3. Anthonius van de Klundert, geb. Den Bommel 22 nov. 
1876, † Achthuizen 18 juni 1955, tr. Oude-Tonge 25 jan. 1907 

Johanna Winkels, geb. 17 aug. 1875, † Achthuizen 12 mei 
1946.  

4. Elizabeth van de Klundert, geb. Den Bommel 23 mei 
1878, † ald. 20 jan. 1880.  
5. Cornelis van de Klundert, geb. Den Bommel 25 sept. 

1879, † ald. 12 febr. 1880.  
6. Jacobus van de Klundert, geb. Den Bommel 16 nov. 

1881, † ald. 8 juni 1883.  
7. Cornelis van de Klundert, geb. Den Bommel 16 nov. 
1881, † ald. 19 nov. 1881.  

8. Martina van de Klundert, geb. Den Bommel 3 aug. 1883, 
† ald. 13 sept. 1883.  

9. Jacobus van de Klundert, geb. Den Bommel 7 aug. 1885, 
† ald. 7 okt. 1885.  
 

IVb. Abraham van de Klundert, geb. Den Bommel 27 nov. 
1859, † Melissant 15 sept. 1921, tr. Ooltgensplaat 20 mei 1882 

Paulina Stoop, geb. Oude-Tonge 6 dec. 1861, † Melissant 31 
mei 1936.  

Uit dit huwelijk: 

1. Anthonie van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 10 juli 
1883, † Melissant 1 aug. 1904.  

2. Paulus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 16 sept. 
1884, † ald. 15 maart 1885.  
3. Sophia van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 5 okt. 1885, 

tr. Melissant 1906 Dirk Gootjes.  
4. Cornelis van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 6 juli 1887, 

† Bergen op Zoom 9 juni 1952, tr. Oud-Vossemeer 1913 
Antonetta Pieternella Martina Verbeek.  

5. Johanna van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 18 aug. 
1888, † ald. 3 juli 1890.  
6. Paulus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 22 juni 1890.  

7. Johannis, volgt V.  
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8. Maria van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 10 sept. 1892, 

† ald. 21 juli 1893.  
9. Apollonia van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 21 okt. 

1893, tr. Melissant 1916 Nicolaas Gootjes.  
10. Johanna van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 25 okt. 
1894, † ald. 4 dec. 1895.  

11. Abraham van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 7 dec. 
1895, † Halsteren, tr. Halsteren 1920 E.P. Kostermans.  

12. Theodorus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 16 mei 
1897, † ald. 17 juli 1897.  
13. Johanna Maria van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 4 

maart 1899, † Halsteren 1971, tr. Halsteren 1938 Cornelis 
Loos.  

14. Jacobus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 25 april 
1900, tr. 1e vóór 1931 (door echtsch. ontbonden vóór 1931) 
Jannigje van Dijkhuizen; tr. 2e Schiedam 1931 Anthonetta 

Maria Vink.  
15. Dimphena van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 16 juni 

1901, † ald. 24 aug. 1901.  
16. Theodorus Marinus Josephus van de Klundert, geb. 
Melissant 12 dec. 1902, tr. Halsteren 1927 Johanna Adriana 

Carolina Kostermans.  
17. Marinus van de Klundert, geb. Melissant 1904, tr. 

Sommelsdijk 1926 Margaretha Maria Schertzing.  
18. Anthonius van de Klundert, geb. Melissant 1905, tr. 
Ooltgensplaat 1930 Ànthonia Terhoeven.  

19. Maria van de Klundert, geb. Melissant 1907, tr. 
Melissant 1926 Cornelis Adrianus Jansen.  

 
V. Johannis van de Klundert, geb. Melissant 16 sept. 1891, 

† Achthuizen 21 juni 1983, tr. Den Bommel 30 april 1915 

Maria Wagemans, geb. Oude-Tonge 24 april 1893, † Den 
Bommel 1 febr. 1958.  

Uit dit huwelijk: 
1. Paulina Maria van de Klundert, geb. Melissant 7 

maart 1916.  
2. Machiel van de Klundert, geb. Den Bommel 10 dec. 
1917.  
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3. Abraham van de Klundert, geb. Den Bommel 1 juni 

1919.  
4. Maria Johanna van de Klundert, geb. Den Bommel 4 

aug. 1920.  
5. Antonius van de Klundert, geb. Den Bommel 28 juni 
1922.  

6. Pieternella van de Klundert, geb. Den Bommel 1 aug. 
1923.  

7. Cornelis van de Klundert, geb. Den Bommel 17 nov. 
1924.  
8. Petrus Johannis van de Klundert, geb. Den Bommel 1 

febr. 1926.  
9. Theodorus van de Klundert, geb. Den Bommel 8 febr. 

1927.  
10. Franciscus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 13 
maart 1928.  

11. Johannis Maria van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 3 
juni 1929.  

12. Levinus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 30 aug. 
1930.  
13. Corrie Maria van de Klundert, geb. Den Bommel 15 

okt. 1931.  
14. Marinus Josephus van de Klundert, geb. Ooltgensplaat 

3 maart 1933.  
15. Annie Apolonia Sophia Maria van de Klundert, geb. 
Den Bommel 1 juli 1934.  

16. Jacobus van de Klundert, geb. Den Bommel 3 aug. 
1935.  

17. Levenloze dochter, geb. Den Bommel 4 juni 1937.  
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10 Herkingen,testamenten,periode 1661-

1719 deel 3. 

(deel 1 in decembernr.2016,deel 2 in 
augustusnr. 2018) 
 

3-3-1691 comp. Philip de Coningh en Jacomijntje Willems 

egte man en vrouw t.b.v. hun mutueel testament. 
 

1-9-1693 comp David Jansen Knocker en Sijtge Jans 

Blommendael echte man en vrouw t.b.v. hun mutueel 
testament 

 
15-9-1693 comp. Abram Gillese en Cornelia 

Corstiaens echte man en vrouw t.b.v. hun mutueel 
testament. 
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16-9-1694 comp. Teunis Noppe en Louwiesje Boonen 
egte man en vrouw. Teunis Noppe legateert aan Aren 

Nicolaesse Voogt de som van 400 gld en aan Cuijntges 
Ariese van den Houte 100 gld. Testatrices erfgenamen 

genieten 200gld. 

 
19-12-1695 comp. Johannis Pieterse Metselaer j.m. te 

Dirksland, out ca. 20 jaer. Hij benoemt zijn zuster Anna 
Pieterse Metselaer tot enig en universeel erfgenaem. 

 
25-3-1696 comp. Pieternelle Leenderts wed. van 

Cornelis Paeijs t.b.v. haar testament. Zij benoemt tot voogt 
over haer na te laten minderjarige kinderen Jan Cornelisz. 

Goeree. Haar jongste zoon is Johannus Cornelisz. Paeijs. 
 

1-2-1697  comp. Abram de Wael en zijn vrouw 
Jannetje Willems t.b.v. hun mutueel testament. 

 
25-5-1699  comp. Aert Jansen Casteleijn, 

schoolmeester alhier en zijn vrouw Josijna Leenders t.b.v. 

hun mutueel testament. 
 

14-6-1704 comp. Matteeuwis Sentse Gunst en 
benoemt tot sijn eenige universeel erfgenaam sijn moeder 

Jannetije Matteeuwis de Buijser. 
 

24-9-1704 comp. Jan Arense van der Molen en zijn 
vrouw Leena Poulis i.v.b. met hun mutueel testament. 

 
4-2-1705  comp. Juffr. Johanna de Herde, huijsvrouw 

van Johannes Goutswaert woonde te Dirksland, i.v.m. haar 
testament. Zij legateert aan haer outste broer Jacobus de 

Herde 50 gld, aan haer jongste broer Cornelis de Herde 
1400 gld en bij aldien deze quam te overlijden voor den tijt, 

de 1400 gld verteert soude mogen werden, haer suster 
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Helena de Herde en zo deze overleden is, item haer 

kinderen, erfft Johannes Goutwaert. 
 

11-4-1708 comp. Jacob Stoffelsz. van der Valck visser 
wonende binnen Middelharnis, was voornemen sijnde om 

een verre perijkeleuse reijse te aenvaerden, de welcke 

verclaerde vuijt sake gifte des doots, bij desen aen sijn egte 
huijsvrouw Jannetje Jans de somme van 200 gld. mitgaders 

een groote zilveren kom daer den comparants vaders en 
moeders naem op staet te vermaken. 

 
26-4-1708 comp. Dirck den Tocht en Lijntje Jacobs 

Ruijchrock egte man en vrouw t.b.v. hun mutueel 
testament. 

 
28-2-1710 comp.Arij Antonisse Lackroij en Scharlot 

Geertse van Siggelen egte man en vrouw t.b.v. hun 
testament. Zij legateren aen Jannetije Antonis Lackroij, 

huisvrouw van Willem Kievit, zijn zuster de somme van 12 
gld. en aan Stijtie Geerts van Siggelen, haer zuster, haer 

kleren etc. 

 
16-9-1710 comp. Tannetje Cornelis van der Velde 

huijsvrouw van Cornelis Noorthoeve i.v.m. haer testament. 
Zij legateert aan haer heele suster Willemijntje Cornelis een 

halve rixdaelder en aen haer twee halve susters ijder een 
oirt van een rixdaelder. Zij heeft een nicht genaemt Neeltje 

Dircx Krepelman. 
 

22-9-1712 comp. Cornelis de Ridder en Jannetje 
Matteuwis de Buijser egte lieden. Hij legateert aan zijn 

zuster Maria de Ridder zijn kleren en aan Aegje Dingemans, 
huijsvrouw van Matteeuwis van der Schildt…….. 

7-12-1712 comp. Maerten Leendertse van Roessum 
woonende te Dirxlant i.v.m. zijn testament. Hij benoemt tot 

zijn eenige en algeheele erffgenaem de persoon van 



 28 

Catelijntje Adams Visser, sijnde testateurs huijsvrouw. 

 
22-6-1713 comp. Jacobus van Veen bauknegt van 

Anna Cornelis, laest weduwe van Johannes Hakelaer, t.b.v. 
zijn testament. Hij benoemt tot zijn erfgenamen Jan 

Hollander en Lijsbet Barentse van Veen zijn zuster, egte 

man en vrouw, zoo lange sij lieden met haer beijde ofte een 
van haer in levende lijkve sullen genieten vrijdom van hure 

van een wooninge bestaande in huijs, schure, erven ende 
gevolgen van dien genaemt 3 ……. Staende binnen 

Dircxlant, en algemeene erfgenamen de kinderen van Jan 
Hollander en Lijsbet van Veen. 

 
24-1-1715 comp. Jacomijntije Aertse t.b.v. haer 

testament. Zij benoemt tot haer erfgenamen, de kinderen 
van haer suster Leentge Aerts geprocreert bij Gerbrant 

Arensz. In haer leven egte man en vrouw. Voogden over de 
minderjarige erfgenamen zijn Seij Gerbrants en Arijaen 

Gerbrants, 
 

15-12-1716 comp. Dominee Wilhelmus Krom predikant 

te Herkingen en juffr Anna Wolffraat man en vrouw t.b.v. 
hun mutueel testament. 

 
21-12-1716 comp. Johannes Willemsz. Van der Cars en 

Arentije Lodders man en vrouw, t.b.v. hun testament. 
Arentije lodders was voordien getrouwd geweest met 

Bastiaen Hollander. Voorts zijn aanwezig: aan zijn zijde 
Johannes van der Cars, schout en secretaris van Melissant 

en aan haer zijde Leendert Lodder, dijkgraeff van Melissant. 
 

18-12-1717 comp. Johanna van der Pael, bejaerde 
dochter t.b.v. haer testament. Zij legateert aan Maria 

Hendricx, out 13 jaer wonende bij de testatrice, haer 
debiteuren vorderingen, bijbel, zilver hoofdijzer met gouden 

stukken en pak kleren. Zij legateert aan de zoon van haer 
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zuster Adrinana van der Pael, genaempt Salomon Dircxse 

Ocker , het huijs waarin zijn woont. Haer verdere goederen 
erben de kinderen van haer zuster Adriana van der Pael, 

verweckt bij haer man Dirck Ocker. Tot voocht over Maria 
Hendricx benoemt zij haer vader Hendrick Hendricx en over 

de kinderen van haer zuster Adriana van der Pael benoemt 

zij haer vader Dirck Ocker. 
 

11-1-1718 comp. Machiel Pieterse Kroon en Neeltje 
Jans Koijwijck, man en vrouw, t.b.v. hun mutueel 

testament. 
 

15-11-1718 comp. Jan Breederlant en Anna Cornelis, 
wed. Johannus Bakelaer, t.b.v. hun mutueel testament. 

 
7-1-1719  comp. Cornelis Cornelisse van der Valck en 

Arentje Muste t.b.v. hun mutueel testament. 
 

15-3-1719 comp. Steven Verhoeck en Jannetje 
Abrams t.b.v. hun  mutueel testament. 

 

20-17-1719 comp. Cornelis Abramse van den Hoeck en 
Annetje Abrams de Wael t.b.v. hun mutueel testament. 

 
14-8-1719 comp. Gillis van Beken en Jannetje Jobs, 

wed. van Jan Brooshooft, t.b.v. hun testament. Hij testateur 
institueert tot sijn geheele erfgenamen Henrickje Leenders 

van Beken, wed. van Jacob van der Valck en Pietertje Poulus 
Breesnee, nagelaten weeskint van Poulus Breesnee 

geprocreert bij Marij Imans, waarvoor hij tot voogden 
benoemt Jasper Poulisse Breesnee en Leender Leendertse 

van Beken. Zij testatrice benoemt tot haer erfgenamen haer 
twee voorkinderen geprocreert bij Jan Brooshooft, 

genaempt Engeltje en Jannetje Brooshooft. 
 

24-9-1719 Testament van Eva Willems. 
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Comp. Voor Cornelis Must en Johannes Noorthoeve op 

de wooninge aencommende de kinderen van Johannes van 
Nieuwenhove op Herkingen grond, gebruijckt werdende bij 

Johannis Noorthoeve, aldaer op de werff van voorsr. 
wooning benevens het wagenhuijs op een boerenwagen 

gevonden Eva Willems de huijsvrouw van Leendert Leunisse 

Lodder, die te voren weduwe was van Tonis IJmans de 
Waijer, woonende onder Dircxlant. Zij is ziek en wil 

disponeren, en legateert aen de kinderen van Huijge 
Koeijstee, geprocreert bij Heijltje IJmans, de som van 250 

gld. Tot erfgenaam in haer verdere goederen benoempt zij 
haer man Leendert Lodder. 

 
Rechterlijk arc hief Herkingen nr. 41. 

Uit het arachief van wijlen M.Zaaijer te ’s Gravenhage 
 

 
 

11 Bewoners van Sommelsdijk in 1806 
 
Uit Quohier van den ordinairen stem van den extraordinaire 
dubbelden honderste penning op de huijsen en andere 

gebouwen, staande binnen de Plaats en Heerlijkheid van 
Sommelsdijk, alsmedevan den omslag a vier stuijvers per 

gulden van gemelde ordinaire en extraordinaire 
huijsschattingen 
 
Aan de Oostzijde van de Voorstraat 
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Jan Crijnse Lugthart 

Cornelis van Werkendam 

Thomas van der Schoor 

Thomas van der Paase 

Iman Meijster 

Jan Christoffel Jans 

Johannis van Nieuwensteijns 

weduwe 

Andries Pieters Armstrong 

Simonn Isaaks Kattestaart 

Jacob van de Gevel 

Cornelia Renetta van der Valk 

Samuel Anthonij de Moraal 

Hendrikus van Treuren 

Jan de Graaff 

Salomon Beket 

Frans van Gelder 

Adrianus Dorsman 

Willem Hodges 

Theodorus Fauil 

Robbregt Willems van Heemst 

Gerardus Stamper 

Salomon Beket 

Johannis Raetman 

Daniel van Zwijnvoeren 

Jacob Abrahams 

Gerrit Johannis Sweeris 

Engel van Drongelen 

Aan de westzijde van de Voorstraat  

Jacob de Graaff 

Jacob de Graaff 

Johannis van Dussen 

Engel vanDrongelen 

Dirk Paludanus 

Johannis van Bosheijden 

Johannis van Bosheijden 

Salomon Beket 

Herbert Dijkers 

Joost Rotte 

Jacob Kabos 

Johannis van de Gevel 

Teunis Gerrits van Prooijen 

Willem Bos 

Francois Papet 

Francois Papet 

Willem Pieters Bodt 

Pieternella van der Vliet 

Lijntje Pieters Staal 

Arend Adrianus Korvink 

’t Slop na de Brouwerij 

genaamd de Krakkeelstraat 

Benjamin Weeda 

Jacob Jacobs de Graaff 

Trijntje Kooman 

Petrus Alderkerk 

Petrus Alderkerk 

Adrianus Alebeek 

Anna Alebeek 

Cornelia Alebeek 

Johannis Arens Buth 

Cornelis van Wieringen 

Hendrik Buvens 

Jacob Houtekarre 

Gerardus de Graaff 

Maria Warnaar 

Gerrit de Mol ?? 

Isaaq..ehem van Westerborg 

Thomas van der Schoor 

Francois Cornelis van Aarssen 

Hendrik Zuijdhoek 

Stefanus Hordijk 

 

 

 

Joost van der Wagt 

Willem Sulkens 

Jan Alleman 

Thoman Paase 

Adrianus Hartensveld 

Jacob Cornelis Grofvert 

Jan Verwers 

Johannis van de IJssel, de 

   Mennonite ? Kerk  

Jacob Johannis Grofvert 
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De Jooris Doelstraat 
Arij de Vries     Jacob Abrahams  

Jan Marijnis Hoogstraat   Arend Polderman 

Henderikus Treuren    Arend Kinderdijk 

Frans van de Berg     Gerrit Cornelis Grootenboer  
Johannis van de IJssel 

Wouter Hartensveld 

Samuel Laurens Kalie 

Johannis van de IJssel 

Salomon Beket 

Salomon Beket 
 

12 UIT DE ARCHIEVEN 
 
Door Eva Lassing 
 
Gelegenheidsgedichten 
 

We kennen nu van bruiloften de “feestbundel” met versjes, 
foto’s en gekkigheid ter ere van het bruidspaar. In de 

“betere kringen’ van de 17e en 18e eeuw was het niet 
ongewoon om ter ere van het bruidspaar gedichten te 

maken en die ook in gedrukte vorm te verspreiden. 
In een particuliere collectie kwamen we dit 

gelegenheidsgedicht tegen, van een jongeman voor zijn a.s. 
schoonzuster uit Sommelsdijk: 

 

Mijne eerste groete aan mejuffrouwe Lijdia Jonker, te 
Sommelsdijk 

 
Waarde juffer! schoon ’t mij nimmer mogt gebeuren u te zien, 

Laat ik door deese eerste lettren u mijn hulde en achting biên. 
’t Is haast midnacht en mijn Broeder ligt reeds in een diepe rust, 
Maar de deeler in zijn blijdschap wordt nog door geen’ slaap 

gekust. 
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‘k Denk te veel op zijn gesprekken, daarin voert Gij ’t hoogste 

woord, 
Aan u denken –van u spreeken – dat is ’t geen hem ’t meest 

bekoort, 
Reine Liefde! vreugdesteelster! zielverkwikster! hemelspruit! 
Hartenbindster! zinnenstreelster! Gij deelt zaligheden uit! 

Op uw aanblik vlucht de smart, ’t bang verdriet, het wee en ach! 
Zag ooit Adam blijder morgen dan toen hij zijne Eva zag? 

Gij, o Liefde! dorst naar ’t huwelijk, door God zelven ingesteld, 
’t Huuwlijk, dat en hart en handen, ziel en zinnen t’saamen smelt. 
’t Koudst gemoed moet zelfs ontvlammen op het denkbeeld van 

een’ staat 
Waar gij met uw halsvriendinnen, deugd en trouw ten reie gaat. 

Waar …, dan hoe …! wat dreunt de kamer …! ’t is mijn Broeder, 
die zoo woelt, 
Wis, dat hij in ’t zorgloos slaapen nog den pijl der Liefde voelt … 

Stil… ik treede eens naar zijn bedde  -  droomt Mattheus! luister 
…! ja: 

“Dierbaar leeven van mijn leeven! goddelijke Lijdia! 
‘k mag u minnen, welk een bijdschap! nu, nu kent mijn hart geen 
pijn, 

Hier, hier is uw beeld geschreeven … eeuwig zal ik de uwe zijn … 
Met u leeven … met u sterven … t’saam te deelen zuur en zoet … 

Dat zijn mijne oprechte wenschen – o!, wat is de Hemel goed! 
‘k Heb dan niet vergeefsch gebeden, of vergeefsch om u 
geschreid … 

‘k Min een schoonheid … maar nog schooner om de deugden, die 
zij spreidt. 

Hartbezitster! Zielvoogdesse! gund, dat ik u nader koom … 
Lijdia! ontvang dit kuschje” … zacht … mijn broeder  … ’t is een 
droom! 

Gij zijt hier in ’s Graavenhaage maar uw liefje in Sommelsdijk … 
Dat ’s te ver vanëen gelegen … ’t kusschen is niet moogelijk. 

Rust, doch schoon gij ’t niet moet weeten, ‘k zal haar schrijven, 
hoe gij denkt, 

en hoe zelfs de Liefde u slaapend naar haar reinen wellust drenkt. 
Juffer! ‘k wil mijn woord betaalen, lees dit zanggewijde schrift 
En gevoel, hoe diep ge in ’t harte van mijn Broeder zijt gegrift. 

Gij zijt de inslag, gij de scheering van zijn laaten en zijn doen. 
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Dan eens peinzend, dan weer lagchend, dan weer zuchtend … 

maar één zoen 
Van uw lieve roozemondje, slechts een teder woordje – en rasch 

Wed ik dat zijn peinzend zuchten fluks in vreugd herschaapen 
was. 
Jonker!  ik zal ’t u al vertellen, meer dan in dit kruipend dicht; 

Want verlangen schept mij vleugelsl en ik luister naar mijn pligt 
‘k Zal dus binnen weinig dagen u persoonlijk hulde bien …. 

Uitstel … neen … ik moet voorzeker mijne aanstaande Zuster zien. 
Wilt ge intusschen iets verrichten? ook voor mij? verzeker dan 
Vader, Moeder, Ooms en Moeijen van mijn zuivere achting, van 

Mijn dienstvaardigheid, en, Juffer, gund dat ik me opregt beveel 
In uw vriendschap; ’t is hier mede, dat ik mij aanvanglijk streel. 

Denk geneegen aan mijn Broeder, die nog ronkt, terwijl ik schrijf, 
En geloof, dat ik welmeenend uw oprechte dienaar blijf 
 

H. van der Burch  ’s Gravenhaage, Oogstmaand 1782 
 

Dit dichtwerk werd gemaakt door Hendrik van der Burch uit 
Den Haag. Hij was een broer van de bruidegom. Deze, 

Matthijs van der Burch, was in december 1781 bevestigd als 
predikant in Rockanje. Hij was toen 25 jaar. Zijn bruid, of 

ten tijde van het gedicht nog verloofde, was de 20-jarige 

Lijdia Jonker, geboren en wonend te Sommelsdijk, dochter 
van Gerrit Leendertse Jonker en Jacomina de Bruijn. Vader 

Jonker was boekhouder van een aantal reders en een werf 
in Middelharnis. Enige tijd maakte hij ook deel uit van het 

dorpsbestuur van Sommelsdijk. Ten tijde van het huwelijk 
was Lijdia’s moeder al overleden, vader was hertrouwd en 

er was nog een zusje bijgekomen in het gezin, naast Lijdia 
en haar broer Leendert. 

We kunnen slechts gissen hoe Lijdia en Mattheus elkaar 
ontmoet hebben … 

Ze trouwden in Sommelsdijk, waarschijnlijk in een dienst 
met dominee Callenfels, op 6 november 1782 
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Ter gelegenheid van het huwelijk verscheen ook nog een 

bundeltje met gedichten, van de hand van broers en 
vrienden van de bruidegom. Broer Hendrik had ook al de 

pen ter hand genomen bij de bevestiging als predikant in 
Rockanje, en deed het nog eens over voor de latere 

standplaats Maasland. 
Matthijs kon zelf ook dichten, gezien zijn bijdrage in een 

album voor medestudent Van Voorst uit Leiden in 1779 
(collectie KB): 
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Het paar vertrok naar Rockanje, maar verhuisde een jaar 

later alweer naar Maasland, uit welke gemeente Matthijs 
een beroep ontvangen had. In 1792 deed de kerk van 

Oudshoorn een beroep op dominee Van der Burch.Hij en zijn 
vrouw bleven daar tot hun overlijden wonen: Lijdia in 1816, 

Matthijs in 1824. Er zijn geen kinderen van dit echtpaar 

bekend.  
Bekend is het echtpaar alleen door de aan hen gewijde 

gelegenheidsgedichten. 
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13 De Vergeten Vissers van Middelharnis  

 
 
Op drie november 2018 werd in het Diekhuus te Middelharnis het boek  

De vergeten vissers van Middelharnis aangeboden aan burgemeester 

Ada Grootenboer-Dubbelman. 
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 Omgekomen, vermist, maar niet vergeten. 
 
Intensief archiefonderzoek heeft een indrukwekkend boek 

opgeleverd. Hoewel de drie auteurs, Rinus van Dam, Pieter Koster 
en Marlies Jongejan al heel lang met dit onderwerp bezig waren, 

raakte hun werk het afgelopen jaar in een stroomversnelling, 
zeker nadat er een uitgever voor het boek gevonden was, nl. de 
Bataafse Leeuw. Uitgever Wybrands noemde het een 

genealogisch naslagwerk “dat opvallend en uniek” is 
  
De drie auteurs gaven voor de overhandiging van het eerste exemplaar  hun 
eigen insteek op de inhoud. 
“Niks goeie oude tijd”, zei Rinus van Dam. Families bleven vaak in armoe 
achter, omdat er geen inkomsten meer waren. Vrouwen probeerden in hun 
onderhoud te voorzien door een winkeltje op te zetten. “De vis wordt duur 
betaald”. 
Pieter Koster memoreerde dat er sinds 1717 ongeveer 400 vissers 
omgekomen zijn. Van 287 vissers en hun families zijn korte 
levensgeschiedenissen opgenomen. De vergeten vissers van Middelharnis is 
daarmee het resultaat van een lange speurtocht naar gegevens in diverse 
archieven. “We zijn blij dat het Streekmuseum het voortouw heeft genomen om 
het boek te kunnen laten verschijnen”. 
Marlies Jongejan liet aan de hand van de geschiedenis van enkele 
vissersweduwen zien hoe de achterblijvers probeerden rond te komen, hoe de 
visserij vaak binnen dezelfde familie in verschillende generaties slachtoffers 
eiste. Daarmee zette ze harde realiteit van het leven van vissersvrouwen 
duidelijk op de kaart. 
 
Het boek, dat naast de levensgeschiedenissen ook de geschiedenis van de 
visserij van het dorp belicht, is rijk geïllustreerd, bevat 328 pagina's en kost 
22,50 euro. ISBN 978 90 6707 720 0. Te koop bij het Streekmuseum Goeree-
Overflakkee en de boekhandel. 

 

14 VRAAG (1) 
Al vele jaren ben ik op zoek naar de herkomst van de eerste ‘Van 
Alphen’ op Flakkee. Het betreft Arij Christiaans van Alphen 
(overleden 27 februari 1792 te Nieuwe Tonge), welke 24 februari 

1771 te Herkingen trouwde met Tannetje Pieters Deugt. (Arij was 
weduwnaar van Boudina Kooijman, dit eerste huwelijk werd 1 
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april 1764 te Ouwerkerk gesloten). Maar waar kwam Arij vandaan 

en wie waren zijn ouders enz.? Recent kwam ik erachter dat op 
genealogieflakkee.nl inmiddels voorgeslacht wordt genoemd, te 

weten in Gorinchem (Christiaan Hendriksz van Alphen en Maria 
Jans Ottoland). Helaas kan niet achterhaald worden wie deze 
gegevens heeft geplaats, vandaar deze oproep. Ik zou heel graag 

in contact komen met de aanbrenger van deze informatie om van 
gedachten te wisselen en eventueel nadere informatie te delen. 

Alvast hartelijk bedankt! Afzender Jan-Willem Arkeraats, 
Hardinxveld-Giessendam, 0184-615746, 
jwsarkeraats@gomarus.nl 

 
 

 VRAAG (2)  
 
Bericht: 

in 2001 heeft jan van wezel voor mij kopien gemaakt van het 
stamboomonderzoek van de familie castelijn gemaakt door de 

heer zaaijer. ik vraag me af of er nog aanvullingen op dit stuk 
waren en later gekomen zijn. 
ik neem aan dat deze papieren nog steeds in uw bezit zijn. 

 
ik zal mijn vraag nader toelichten : 

ik heb de paginas 1 t/m 79 ontvangen plus wat pagina's met 
errata en aanvullingen van de heer den braber en een A4 met een 
stamboom met nrs van I IIa t/m Xa. uit de nrs IIa t/m VIIIe enz 

heb ik daarin voldoende info voor mijn gedeelte van de stamboom 
gevonden, maar voor het gedeelte van de stamboom IVı Vj enz 

wat interessant zou zijn voor de heet John Casteline, waarmee ik 
op dit moment correspondeer, zijn er geen verdere gegevens. nu 
zou het kunnen zijn dat de heer Zaaijer deze alleen maar in de 

stamboom een nummer gegevens heeft en verder niet heeft 
uitgewerkt. misschien dat zijn zoon rob zaaijer uit bilthoven 

hierover ook meer weet. ik zou hem zelf hierover  
kunnen schrijven, maar ik wilde eerst eens kijken of er in uw 

centrum zich meer info bevindt. 
 

mailto:jwsarkeraats@gomarus.nl
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ik weet ook niet of jan van wezel nog in leven is en nog aan uw 

centrum verbonden. hij zou ongetwijfeld ook goed kunnen 
helpen. 

 
vast vriendelijke groet en hartelijke dank voor uw moeite van 
 

lenny dadak kastelein lenny@superonline.com 
 

 

15  HEET VAN DE NAALD 
 

Aan onze collectie is recent een klapper op de overlijdens van GO in 

de jaren 1776-1795 toegevoegd. Dat is een bestand van ruim 9000 
namen, gebaseerd op de gegevens uit kerkboeken en 
gaarderarchieven!  

Ga naar  https://genealogieflakkee.nl/bronbewerkingen/en kijk of je 
aanvullingen voor je stamboom kan vinden.  Voorlopig is dit een 
voor ieder toegankelijke bron, maar de kans is groot dat  je na 

verloop van tijd dit bestand alleen kunt doorbladeren als je donateur 
bent. 
 

Dat zijn juist de voordelen van een donateur: toegang tot alle 
bestanden op de website. Van veel zaken zijn voor iedereen wel 
voobeelden te zien, maar het werkelijke bestand biedt altijd veel 

meer.  
Hieronder staat een voorbeeld van een bron die gebruikt is voor deze 
klapper.  

mailto:lenny@superonline.com
https://genealogieflakkee.nl/bronbewerkingen/?fbclid=IwAR0hHaGnqjXNkCpRBVDn6a8kmSDqEEZsvPryz6DsV1lQO5J0rs70J2rSnTg
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Het voordeel van dergelijke klappers is dat u in één oogopslag de 
namen van uw voorouders van het hele eiland afbaetisch 

gerangschikt bij elkaar ziet. Het doorzoeken van de diverse 
bronnen wordt daardoor zeer beperkt. Als Genealogisch Centrum 
zijn we bestuurslid Wim Visser heel dankbaar voor de regie in dit 

verband. Een dergelijke klapper maak je niet even in een paar 
avonduren. Bovendien heb je veel medewerkers nodig om 

gegevens weer te controleren voordat het uiteindelijke bestand 
vrijgegeven wordt. 
 

U weet natuurlijk dat we al heel lang een klapper 
op de overlijdens over de periode 1796-1812 in ons 
bezit hebben. 
 
Daarnaast is nu een begin gemaakt met de klapper 
op de overlijdens over de periode 1756-1775. 
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Hieronder een pagina uit het begraafregister van een 

begrafenisdienaar in Ouddorp. 
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Een bladzijde uit het Gaarderregister van Nieuwe Tonge 
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