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1 GENEALOGISCHE DAG 2018 
De 17e Genealogische Dag is dit jaar gepland op zaterdag 3 maart 2018. Van 
10.00-16.00 uur kunt u weer terecht in het Archief, Dwarsweg 40 Middelharnis. 
Dit keer is het een dag voor onderzoek, ontmoeting, uitwisselen van gegevens 
en ervaringen. Er zijn geen speciale activiteiten zoals een lezing of een 
tentoonstelling. We willen u alle ruimte bieden om juist dat stukje onderzoek, 
waar u al heel lang aan bezig bent wat verder te krijgen. Soms zoek je jaren 
naar dat ene ontbrekende gegeven in de genealogische puzzel en dan…. ineens 
ontdek je het, of is er die flits waardoor je iets kunt combineren om het 
daarmee compleet te maken. Een aha-erlebnis. 
Er wordt weer een workshop Stamboom beginnen via internet gegeven. Deze 
wordt gegeven met behulp van de computer. Hoe start ik, wat is relevant, wat 
biedt internet mij, welke sites zijn belangrijk voor mijn onderzoek, welke 
programma’s moet ik gebruiken etc. Allemaal onderwerpen die aan de orde 
komen tijdens deze workshop.Tijd: 10.30 en 14.00 (deze mogelijkheid is er 
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alleen als de eerste helemaal volgeboekt is). Er is per keer ruimte voor aximaal 
15 deelnemersU kunt zich opgeven via de secretaris: elassing@planet.nl 

2          CULTUUR-HISTORISCHE DAG (terugblik) 
Een grandioos succes is het geworden op zaterdag 28 oktober in de Chr. SG. 
Pr. Maurits te Middelharnis. Joke Roozenbeek had voor Ensemble Eeuwkant 
de burgemeester omgetoverd tot Gijsje van Bruinisse en in die hoedanigheid 
en in die van burgemeester heeft ze dag geopend door haar eigen kwartierstaat 
te onthullen, gemaakt door een bestuurslid van het Genealogisch Centrum. 
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verbond in haar boeiende 
toespraak het verleden met het heden en het heden met het verleden. Daarna 
volgde een presentatie van Kees Kroon over de Kersttrein van Wierden. 
Onder de vele aanwezigen, meest familieleden van degenen die in deze trein 
gezeten hadden, waren ook nog twee personen aanwezig die er zelf ingezeten 
hadden. De emotie was voelbaar aanwezig tijdens deze presentatie. ’s Middags 
werd Annejet van der Zijl geïntervieuwd door Kees van Rixoort. Natuurlijk 
ging het o.a. over haar boek Sonny Boy, maar ook over alle andere door haar 
geschreven boeken. Kees interviewde op een heel deskundige manier en 
Annejet gaf in haar antwoorden zoveel informatie mee dat het meer was dan 
een lezing ooit geweest had kunnen zijn. 

 
De burgemeester in klederdracht bewondert de kwartierstaat die ze als 
openingshandeling heeft onthuld. 

mailto:elassing@planet.nl
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In de ruime entree van de Pr. Maurits konden de bezoekers terecht bij diverse 
kramen van de deelnemers aan deze markt. 

  
Maarten en Marco van   Kees van Rixoort als journalist en Patty 
het Streekarchief   van der Kleij van Erfgoedhuis ZH.  
 
 

  
De bibliotheek                               Bertrand v.d. Boogert en Petra Diepenhorst 
                                                                 van het Streekmuseum 

  
WO2GO   RTM-museum 
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De Motte  De troubadours van Rhetorica 
 

 
Gerrit v.d. Boogert, Lous Mastenbroek en Maatje Hanse van het Genealogisch 
Centrum Goeree-Overflakkee 
 
Al met al werd het een heel druk bezochte markt waar ruim 250 bezoekers 
genoten van een gevarieerd programma en informatie kregen bij de diverse 
stands. Het geheel werd afgesloten met een hapje en een drankje in de aula. 
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Van de Kersttrein van Wierden kregen we een CD cadeau van Kees Kroon. 
Als u een exemplaar van deze CD wilt bestellen is dat alsnog mogelijk. 
c.j.hameeteman@hetnet.nl, tel. 0187-482967. 
 
 

3          25 JAAR GENEALOGISCH CENTRUM (toespraak) 
 
Uw verborgen verleden openbaar. 
Zit in mijn verborgen verleden ook Karel de Grote. Dat en de zoektocht naar 
een familiewapen zijn lange tijd de belangrijkste drijfveren geweest om op zoek 
te gaan naar het voorgeslacht. 
In het jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan staat een 
boeiend verhaal over een nalatenschap in Goedereede. Nalatenschappen 
kunnen, zeker als ze niet goed geregeld zijn, tot enorme familieverwikkelingen 
leiden. Toen Karel de Grote stierf had hij 5 vrouwen en 4 bijvrouwen gehad en 
dan nog een onbekende vrouw. Van zijn 17 nakomelingen waren er bij zijn 
dood in 814 uit al die verbintenissen nog 8 in leven. Je kunt dus rustig stellen 
dat het grootste deel van de Europese bevolking van hem afstamt, maar bewijs 
dat maar eens. 
Dames en heren, namens het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
hartelijk welkom op de Cultuur-Historische  markt 2017.  
Hartelijk welkom burgemeester, fijn dat u op een wel heel speciale manier deze 
markt wilt openen. Hartelijk welkom wethouder de Jong, Kees Kroon, 
Streekmuseum, Streekarchief, de Motte, het Torenmuseum, Wo2Go, 
Rethorica, leden van Ensemble Eeuwkant, RTM-museum, Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta, Patty van der Klein van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Fijn dat 
jullie allemaal spontaan jullie medewerking wilden geven om hier een 
gezamenlijke markt van te maken. Als je van elkaar weet dat je op cultuur-
historische gebied iets wilt betekenen op Goeree-Overflakkee, dan kom je in 
beweging en sla je waar mogelijk de handen in elkaar. 
Een Genealogisch Centrum runnen, 25 jaar lang. Hoe deden we dat en hoe 
doen we het nu?  Om dit goed te verwoorden moet ik u kort een overzicht 
geven van de ontwikkelingen.  Het begon met een in bruikleen gegeven archief 
van 1,50 strekkende meter gedeeltelijk geschreven en gedeeltelijk getypt. We 
besloten alle gegevens eruit op een kaartsysteem te zetten naar het voorbeeld 
van het Streekarchief van Heinenoord. We zagen in gedachten al een miljoen 

mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
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kaartjes in eindeloze rijen kaartenbakken staan. Heinenoord 1 miljoen. Dan 
konden wij er voor Goeree-Overflakkee  wel 1 ½ - 2 miljoen van maken. We 
kochten alvast enkele kaartenbakken en een stapel kaarten maakte Jaap Rooij in 
de drukkerij. Het eerste probleem was het alfabetiseren. Het lijkt heel simpel, 
maar in een kaartsysteem doe je dat tot in het oneindige en loop je o.a. dank zij 
de vele schrijfwijzen van de diverse namen toch tegen grenzen aan, zelfs als je 
het rubriceren goed beheerst. Maar toen kwam de computer met z’n 
grenzeloze mogelijkheden. Die uitdaging gingen we graag aan. 
We vochten ook meteen als papieren tijgers voor de totstandkoming van een 
Streekarchief. Hadden prima contacten met de top van het nationaal archief, 
maar de bottle-neck was het feit dat de diverse gemeenten er allemaal andere 
ideeën over hadden, ieder wel streekarchief wilden hebben, maar er niet de 
financiën voor hadden. 
We besloten onze focus te verleggen en vooral service te bieden aan mensen 
die onderzoek wilden gaan doen naar hun voorgeslacht als starter en als 
gevorderde. De collectie die ondertussen uitgebreid was tot vele tientallen 
meters paste al lang niet meer in het gastvrije de Doele te Sommelsdijk van de 
Motte. 
Gelukkig bood de Rabobank te Dirksland een naastgelegen niet gebruikt pand 
aan waar we een servicepunt bij uitstek werden. Veel onderzoekgegevens, veel 
bezoekers, cursussen, open dagen 
In 2002 vierden we met een stampvolle Schakel in Dirksland ons eerste 
decennium en onze eerste Genealogische dag Goeree-Overflakkee. Prof dr. 
F.H.M.  Grapperhaus, de vader van de nieuwe minister van justitie en 
veiligheid, hield een lange historische speech ter opluistering. 
Het Achterdorp werd heringericht en plotseling moesten we er weg. Waar blijf 
je dan met je tientallen strekkende meters archief. Gelukkig had Dirksland een 
zeer betrokken burgemeester die tegelijk voorzitter van het ISGO was en zo 
kwamen we in het Streekarchief terecht waar snel inventariskasten bijgekocht 
moesten worden en alle muren gevuld werden met gearchiveerde advertenties 
van geboorte, huwelijk, overlijden, rouwbrieven dorpshistorisch materiaal 
kwartierstaten, genealogieën, parentelen, oude foto’s etc. Nog steeds waren we 
het startpunt voor veel onderzoekers die eerst de barrière van de onder de wet 
op de privacy vallende gegevens moesten neerhalen. 
En nu 
De tijd verandert. Op krantenbank Zeeland kun je nu alle advertenties vinden 
die de werkgroep 20 jaar lang met eindeloos enthousiasme en geduld heeft 
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uitgeknipt en waarmee tientallen meters mappen mee werden gevuld. De 
techniek haalde ons in, maar biedt tegelijk gigantische mogelijkheden. 
Op deze stick van 8 Gigibite kan een groot gedeelte van onze overige 
collecties. Grote collecties zetten we tegenwoordig in de cloud. Zijn we 
overbodig geworden? Nee, we blijven nog steeds trouw aan onze missie die in 
1992 officieel bij de notaris werd vastgelegd.We helpen nog steeds graag het 
verborgen verleden van anderen te ontsluiten, alle mogelijke soorten archieven 
te ontsluiten. Dat levert altijd boeiende verhalen op die niet eindigen bij het in 
de computer zetten van dorre data, maar juist dan het startpunt worden van 
een onderzoek dat meestal nooit echt af is en dat altijd weer nieuwe 
uitdagingen biedt. 
Burgemeester vandaag is het uw debuut. U treedt op zoals u dat nog nooit 
eerder hebt gedaan en ik moet zeggen dat u er fantastisch uitziet. Ik wil niet 
gaan promoten dat u elke raadsvergadering zo moet gaan leiden, maar  wie 
weet, zou het de besluitvorming versnellen. Mag ik u verzoeken om de 
openingshandeling uit te voeren.  
( Na de openingshandeling volgde nog een dankwoord aan Joke Roozenbeek  
van Roozenbeek die alle mogelijke moeite had gedaan om Gijsje van Bruinisse 
uit 1838 weer vorm te geven, aan Ensemble Eeuwkant en speciaal Maaike 
Melissant en het Streekmuseum voor de samenwerking) 
Hoog tijd dat we die in de toekomst vorm gaan geven. Want dat levert 
alleen maar een win-winsituatie op. 
 

4          FACEBOOK 
Dat we een facebookpagina hadden was u waarschijnlijk al lang bekend, maar 
sinds begin 2017 hebben we ook een FACEBOOKGROEP 
AANGEMAAKT: https://www.facebook.com/groups/1702377063424823/ 
Hier kunt u uw vragen stellen op genealogisch gebied, of aanverwante zaken. 
Neem eens een kijkje op de webpagina en u zult zien dat dit echt interessant is 
om mee te doen. Het is een besloten groep, dus u moet wel een verzoek 
indienen om toegelaten te worden. Dit verzoek kunt u rechtstreeks via deze 
pagina doen. Ervaar hoe gevarieerd de groep is en hoe interessant de vragen en 
de reacties zijn. Het is net als met al dit soort groepen een ontmoetingspunt 
voor mesen die specifieke vragen hebben op dit terrein. Dan hebben we ook 
nog onze facebookpagina:https://www.facebook.com/Genealogisch-
Centrum-Goeree-Overflakkee-135158843313457/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/1702377063424823/
https://www.facebook.com/Genealogisch-Centrum-Goeree-Overflakkee-135158843313457/?fref=ts
https://www.facebook.com/Genealogisch-Centrum-Goeree-Overflakkee-135158843313457/?fref=ts
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5 VAN DE PENNINGMEESTER  
 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief onvangt u de oproep om uw 
donateursbijdrage te betalen. 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.  
 
6 VAN DE SECRETARIS 
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 naam is donateur2015 en 
het wachtwoord Goeree2015. 
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. 
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.  
 
7  UW STAMBOOM OP DE WEBSITE ZETTEN. 
 

https://hidrive.strato.com/
https://genealogieflakkee.nl/contact/
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Op de nieuwe website bieden we u de mogelijkheid om een 
gedcom-bestand aan te leveren van uw eigen stamboom. Met de 
speciale plugin Mijn Stamboom verwerken wij dat tot een grote 
Flakkeese Stamboom. Kijk even op de website hoe dat eruit ziet. 
U kunt ook nog een eigen pagina voor uw stamboom krijgen 
waar u teksten en foto’s in kunt verwerken. 
 

8 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, 

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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kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 

 

9 GEGEVENS UIT HET NOTARIEEL ARCHIEF 
VAN DEN BRIEL, BETREFFENDE GOEREE-
OVERFLAKKEE. NOTARIS ADRIANUS RIDDERUS 
(de Ridder) 

 

19-04-1648. Testament van Willem Arendszn. Pas en Grietje Dirksdr. 
beiden wonende te Middelharnis. De langstlevende zal de kinderen 
opvoeden tot hun 20e jaar of huwelijken state. De zoons krijgen bij 
huwelijk een mantel met een waarde van 6 pond vlaams en de dochters  
een hyck van dezelfde waarde en voor de bruiloft elk 50 gulden. De 
kinderen zijn Dirk Willemszn., Soetie Willemsdr., Maart je Willemsdr., 
Annetje WilIemsdr. en Huibrecht WilIemszn., welke elk nog uit de boedel 
zullen genieten 49 gulden als hen toekomende volgens testament  
van haar zuster Arendje Willemsdr. en welk geld de testateuren hebben 
ontvangen. De langstlevende is voogd en de weeskamer wordt uitgesloten. 
Gepasseerd ten huize van de testateuren te Middelharnis. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Jan Baltens Branderhoeve.  
15-09-1648. Testament van Frederick Janszn. Ekel van Westenhove 
adelborst onder kapitein Bruyns wonende den Briel. Hij benoemt tot 
erfgenamen Joachim Velthuysen en Anna Vitea man en vrouw wonende 
alhier en legateert aan de diaconie armen alhier 12 gulden, voor de  
dragers 5 gulden, voor de uithalers 2 gulden en de overige 
begrafeniskosten zullen de erfgenamen uit zijn nalatenschap voldoen. 
Daartoe behoort o.a. een obligatie van 23 gulden. Gepasseerd ten huize 
van de testateur. Getuigen Evert Gijsbertszn. de Bij en Gijsbert Evertszn. de  
Bij.  
21-10-1648. Mutueel testament van Abel Jacobszn. en Leent je Jansdr. 
wonende Middelharnis. De langstlevende zal de kinderen opvoeden tot 
hun mondigen dage of huwelijk. Vader of moeders erfdeel bedraagt 10 
gulden alsmede een uitzet. Bij vooroverlijden van alle kinderen moet de 
langstlevende aan de vrienden van de eerst overledene uitkeren 20 gulden. 
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Voogden Gerrit Jacobszn. Criel en Pieter Arendszn. Spangers. Gepasseer 
ten huize van de testateuren. Getuigen Jacobus Ridderus en Pieter 
Corneliszn. Penas.  
02-12-1648. Testament van Hendrik Arendszn. Vinck en Soetge Andriesdr. 
man en vrouw wonende Middelharnis. De langstlevende zal de kinderen 
opvoeden tot hun mondigen dage of huwelijk. De legitieme portie van de 
kinderen bedraagt de helft van 5 gemet land welke de testateuren zijn 
gelegateerd door Maartje Gerritsdr. hun grootmoeder gelegen in de oude  
landen van Middelharnis in de Armenhoek alsmede 10 gulden. Voogden 
Andries Janszn. Cattestaart en Willem Aertszn. bakker, beiden wonende 
Middelharnis. Getuigen Jacobus Ridderus en Gillis Marcuszn. van Beeck. 
07-12-1648. Testament. Cornelis Michielszn. van Coeckum en Maertje 
Govertsdr. wonende te Middelharnis benoemen tot hun erfgenamen hun 
kinderen Miehiel Corneliszn., Annetje CorneIisdr., Lambert Corneliszn. en 
Joos Cornelis of bij vooroverlijden hun descendenten. Bij overlijden van 
een der ouders zullen de kinderen de helft erven van de nalatenschap. Als 
de langstlevende hertrouwde zal Jooske hun jongste kind (indien 
ongehuwd) vooruit nemen de waarde van een vrije bruiloft alsmede 2 
beste pakken en verder alhetgeen de gehuwde kinderen bij hun  
huwelijk hebben genoten. Voogden Aren Pieterszn. en Jan Corneliszn. 
Suyster. Getuigen Jacobus Ridderus en Gerrit Janszn. Reuse.  
24-02-1649. Schuldbekentenis. leman Pieterszn. Bette schipper wonende 
Ooltgensplaat schuldig de diaconiearmen van Middelharnis 100 gulden. 
Borgen Pieter Gerritszn. van Tol schipper wonende Middelharnis en 
Annetje Bastiaensdr. wonende Middelharnis. Getuigen Jacobus Ridderus 
en Daniel Jacobszn.  
03-03-1649. Testament. Maertje Arensdr. huisvrouw van Cornelis Gilliszn. 
fugitief wonende Middelharnis benoemt tot haar erfgenaam de 
diaconiearmen van Middelharnis met last om de volgende legaten uit te 
keren: aan Catharina Thonisdr. , Vrouwtje Thonisdr. en Jan Corne-  
liszn., zijnde erfgenamen van Aagje Thonisdr. haar zusters kinderen 50 
gulden en aan Arendje Maertensdr. haar halve broers dochter 5 
schellingen, terwijl de voorsz. armen haar huis en erf gelegen achter de 
kerk, daar de testatrice nu in woont, gedurende haar leven in goede staat  
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moeten onderhouden en de reparaties verzorgen alsmede haar begrafenis 
moeten betalen. Getuigen Jacobus Ridderus en Mattheus Roelofszn. 
Gepasseerd in Middelharnis.  
25-04-1649. Schuldbrief. Jacob van Essen wonende Middelharnis schuldig 
Mr Abraham de Ridder over een jaar impost 24 gulden met waarborg zijn 
meubelen. Getuigen Arie Corneliszn. van Putten en Gerrit Bastiaenszn. 
Quint.  
  
H.J.v.d.Waag. Spijkenisse, april 200l. 
   
Notaris Reynier de Neeff  
No 1017 Concepten van requesten aan de Staten van Holland, Rekenkamer 
van Holland en de magistraat van den Briel, opgemaakt door deze notaris 
tbv derden 1655-1700.  
1655? Bartel Jans van Butten wonende den Briel voor deze pachter van de 
impost op bier over de stad van den Briel en de landen van Voorne.  
1656. Willem Leenderts de Jonghe borger en korenkoper wonende 
Dirksland op Over-Flakkee ca Crijn Goudswaard en Adriaan Houckman 
pachter van de impost van de rondematen over 1656, onder verwijzing 
naar een schepenvonnis van 30-11-1656.  
1656. Aren Claasse Thoff winkelier binnen Middelharnis is in augustus 1656 
door Comelis Gerrits Mol pachter van het gemaal binnen Middelhamis 
gedaagd voor de schepencommissaris van den Brielom te bewijzen dat hij 
de molen van Middelharnis aan de kinderen van zijn vrouw had 
overgedragen.  
29-04-1684. Leendert Leendertszn. Krepelman, Jan Pieterszn. Sirritsraad? 
en Leendert Krepelman de jonge wonende Dirksland stellen dat zij van de 
domeinen in pacht hebben enig land aldaar, doch dat door de hoge 
watervloed en innundatie in januari 1682 zij zodanige merkelijke  
schade hebben geleden dat zij van deze landen niets hebben getrokken en 
dat zij de landen opnieuw voor 7 jr hebben ingehuurd, doch verzoeken 
vermindering van de pacht.  
16-10-1684. Pieter 't Jong pachter van de impost op de Carossen, Calessen, 
Koetsen, Speelwagens of Rijpaarden en het veergeld over den Briel en het 
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land van Voorne, Goedereede, en Bommenede in de landen van Over-
Flakkee voor de termijn ingegaan zijnde oktober 1684 en heeft bemerkt 
dat die van Over-Flakkee slechts na grote moeite bereid zijn de impost te 
betalen en dat zij zeer kwaadaardige mensen zijn en hij ternauwernood 
een deurwaarden zal kunnen krijgen om zijn geld binnen te krijgen en 
verzoekt vermindering van de pacht.  
  
15-04-1685. Jacob Govertszn. veerman te Bommenede heeft ca 12 jr het 
veer bevaren doch sinds 3 jr is door de hoge watervloed en innundatie de 
polder van Bommenede ondergevloeid en is alles bedorven zodat het veer 
niet meer kan varen. Hij wil gaarne nog als veerman varen doch heeft 
bemerkt dat de kreek van Naters zeer bekwaam zou zijn om een haven met 
een spui te maken, welke kreek dan moet worden uitgediept en in orde 
gemaakt om met zijn schuit uit en in te varen en hij kan daar een huis doen 
laten bouwen om in te wonen. Hij verzoekt de kreek in orde te maken en 
zou dan genegen zijn de etting van de domeinen te huren.  
02-08-1685. Willem van Nieuwenhoven baljuw te Dirksland en Hendrik 
Arenszn. Ryendam pachter van verscheidene zalmvisserijen op Flakkee 
stellen dat Ary Jacobszn. Capoen? in pacht heeft de visserij met setnetten 
om naar bot en andere vis te mogen vissen rondom het Goereese land in 
de hals en aan en om de springer, zijnde onbevist de visserij aan de 
zuidoostzijde van Dirksland, Melisseant, Roxenisse kanten aan de zijde van 
Flakkee en dat mede nog onbevist is de visserij aan de andere zijde van de 
hals zuidoostwaarts tot aan de Klinkenlandse haven langs de jurisdictie van 
Roxenisse, Melissant, Dirksland en Herkingen alwaar de zeeuwen dagelijks  
komen vissen met setnetten, jachtnetten en peuren zonder dat de 
meesters van de rekeningen daar enig voordeel van genieten. Johan van 
Tienhoven gewezene baljuw van Bommenede heeft in pacht de visserij op 
de hondplaatsen, paardeplaatsen en de Vlieger voor 2 gulden per jr,  
welke eveneens nu door de zeeuwen worden bevist. Zij verzoeken om de 
pacht van de voorsz. visserij aan hen te gunnen om te vissen met 
schuttingen en setnetten voor 10 achtereenvolgen-  
de jaren tegen 6 gulden per jr en de zeeuwen het vissen te beletten.  
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08-06-1687. Crijn Arendszn. Hollaert wonende binnen Goedereeede zegt 
dat Cornelis Huymans Haaymeetman in pacht heeft gehad de etting van de 
dijk of buitendijk van Rooihaesplaete en de nieuwe oostdijk met de 
lammertienden van het voorsz. Gors of dijk gelegen bij Goeree in  
het eiland van Westvoorne voor 7 jr ingegaan primo januari 1681 voor 60 
pond per jr en dat ivm het vertrek van de voorsz. Haeymeetman hij de 
pacht onder dezelfde condities heeft overgenomen en met consent van de 
rentmeester Teding van Berghout heeft aanvaard. Hij heeft door de 
innundatie van 1682 veel schade geleden waarvoor hij volgens de 
ordonnantie geen vermindering heeft gekregen. In 1687 zal zijn termijn van 
7 jr aflopen en hij wil graag de komende 7 jaar weer pachten doch tegen de 
oude prijs van 60 pond.  
25-11-1689. Adriaan Ackershouck commissaris van de monstering van 
slands oorloogschepen ter recherche op de Maze heeft door het uitdiepen 
van de gracht tussen de Waterpoort en der stede Beer schade geleden 
door schoeyers of personen die aarde uit de gracht kruien. Zij heb-  
ben deze aarde gebracht tot op een voet naar boven aan de heining van 
zijn tuin waardoor de heining zeer hoog en zwaar was door de kracht van 
de aarde, zodat hij alle planken van de heining heeft moeten afbreken 
doordat de aarde en bagger uit de gracht op de stadswallen werd gebracht 
waardoor diverse vriuchtbomen zijn beschadigd en verzoekt inspectie 
occulair van zijn tuin door diverse peronen om de schade vast te stellen.  
10-02-1690. De weduwe van Leendert Leendertszn. Krepelman de oude en 
Leendert Leendertszn. Krepelman de jonge haar zoon wonende Dirksland 
hebben in pacht in de 70 gemet land onder Dirksland per jr voor 478 
gulden 3 st. Zij zijn de pacht achter sedert 1687 tengevolge waarvan zij 
door de deurwaarder van de rentmeester Johan Teding van Berghout 
paratelijk werden geëxecuteerd. Zij hebben de voorsz. landen bewoond en 
gecultiveerd in de hoop de pacht te kunnen opbrengen. De weduwe moest 
voor zij hertrouwde haar voorkinderen 9000 pond uitkeren ivm hun 
vaderlijk erfdeel, doch dat heeft niettemin de meeste goederen aan haar  
kunnen behouden, aangezien haar 2e man, die nu 4 jr geleden is overleden 
"gesegent was met fraaje middelen". Zij heeft alles door de slechte tijd met 
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de bouwnering verloren en verzoekt vermindering of kwijtschelding van de 
pacht.  
06-04-1590. Abel Mennootse de Vries wonende Goedereede stelt dat zijn 
vader Menno Abelse de Vries in pacht heeft gehad van de Staten van 
Holland voor 30 gulden per jr gedurende een periode van 7 jr, ingegaan 
kerstmis 1688, de grond van de gedemolieerde schans op het eiland  
Westvoorne of Goedereede aan of bij de steenkreek, in welke 
pachtovereenkomst werd afgesproken dat er een heining om het land zou 
worden gemaakt. Vader de Vries is op zijn 72e jaar overleden. Hij heeft zijn 
vader ivm zijn hoge ouderdom al enige jaren geholpen en wil de pacht  
overnemen en de achterstallige huur betalen aan Mr Jacob Commersteyn, 
ontvanger van de gemenelandsmiddelen binnen den Briel.  

 
 
10  Inwoners van Goeree-Overflakkee, die voorkomen in 

archiefstukken van het Hof van Holland. 
 
Boek nr. 0 3325 (7.4.1623--13.11.1623) 
Decreet 65, 25-07-1623. Proces van Neeltgen Govertsdr., wed. wijlen Aernt 
Jansz. Helm, broutster in “De Sterne”tot Delft, contra Willem Willemsz. 
Schipper, alias schipper Willem, woonende in de Oude Tonge gedaechde. 
Vercocht heeft gehadt aan de meestbiedende ende leste verhooger bij den 
vuijtganck van de barnende wasschen kaersse om gereden gelde seecker 
huij ende erve staende en gelegen binnen den dorpe van Oude Tonge, 
belendt; oost  ‘s Heeren Achterwech, zuijt de huisinge van Gilles Pietersz. 
Coelman, west ’s Heeren Voorstraete, noort de huijsingen van Pieter 
Allertsz. Schipper, toecommende Willem Willemsz. Schipper, alias schipper 
Willem, geexcuteerde. Cooper: Cornelis Lucq procureur voor desen Hoven 
vuijkten naeme van Cornelis Andriesz. Capiteijn, woon in Oude Tonge, voor 
300 car. Glds. 
Boek nr. 0 3328 (20.1.1625—27.6.1625) 
Decreet 15, 3.2.1625. Jan Claesz. Van der Aa brouwer te Delft contra 
Adriaen Jansz. Croock in Dircxlant. Vercocht zeeckere huijsinge ende erve 
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staende ende gelegen in Dircxlant, belent: oost ’s Heerenstraet, zuijt 
eertijts het huijs van Aechte Bouwens, west ’s Heerenwecht ende noort 
eertijts hert huijs van Maritgen Arnes Timmermans, toecommende Adriaen 
Jansz. Croock woon. In Dircxlant, geexecuteerde. Cooper: N.N. Snouck voor 
200 gld. 
Boek nr. 0 0 3330 (8.12.1625—25.5.1626) 
Decreet 9, 19.1.1626. Verkocht seecker huijs te Oude Tonge staende en 
gelegen aen de oostzijde van de Voorstraet tusschen ’t huijs ende erve van 
wijlen Job Cornelisz. Coman aen de zuijtzijde ende ’t huijs met erven van 
Pieter Cornelisz. Coman aen de noortzijde, toecommende Bastiaen Joppen 
woonende Oude Tonge. 
Boek nr. 03331 (29.5.1626—9.10.1626) 
Decreet 52, 16.6.1626 
Verkocht seecker huijs en erve staende en gelegen tot Outdorp alwaer 
Ëmauws”uijthangt belent: mette erfgenamen van Jan Claesz. Moij aen ’t 
suijden en de erffgenamen van Pieter Willemsz. Lebber aen ’t noorden, 
toecommende Joris Pietersz. Herbergier aldaer. Cooper: Dirck Adriaensz. 
Haes voor 550 gld. 
Decreet 53, 3.7.1626 Willich decreet van Willem ende Bastiaen Job Hartsz. 
Woonende in Oude Tonge als erfgenamen van wijlen Geertgen Dircxdr. 
Heurluijden overleden moeder, mitsgaders schout en schepenen avn de 
Oude Tonge van wegen de desolaten boel van Job Bastiaensz. Impetrant. 
Betreft verkoop van Landt. 
Boek nr. 3333 (16.7.1627—28.10.1627) 
Decreet 43, 1.3.1627 Adriaen Jacobsz. Woerman woon. In ’t Oudelandt van 
Ooltgensplatein den lande van Overflacquee impetrant van willich decreet 
betreffende 21 gem. lants. Genoemd wordt o.m. Lambrecht Gerritsz. 
Borrendrencker woon. te Sommelsdijck. 
Decreet 73, 19.7.1627. Dingman Jansz. Keijser als getr. Hebbende de 
nagelaten wed. van Jan Egbertsz. Splinter, in zijn leven secretaris van 
Dircxlant, betreffende acte van willighe condemnatie (veroordeling) ter 
somme van 38 ponden vlaems tot laste van Marten Aphertsz. woon. te 
Dircxlant. Vercocht aen de meest biedende ende leste verhooger bij den 
vuijtganck van de barnende waaschen kaersse om gereeden gelde van  
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seeckere huijsinge staende en gelegen binnen den dorpe van Dircxlant op 
de Kaij, belent d’selve huijsingen  ten noorden ende oosten de selve Kaij, 
ten westen de Heerstraetdijck ende ten zuijden de huijsinge van Anthonis 
Fransz. Toecommende Maerten Alphertsz. Geexecuteerde. 
Boek nr. 03335 (1.5.1628—22.9.1628 
Decreet 40, 18.6.1628 Mutatie van onwillich in willich decreet van Jacob 
Cornelisz. Verheul, deurwaerder van de gemeene landts middelen woon. in 
Dircxlant, eerst geeexecuteerde in materie van onwillich decreet. Betyreft 
de husinge ende erve staende en gelegen in Dircxlant, in de Somerstraete, 
belent oost Jan Jansz. Paijs, west Gerrit Aelbrechtsz., noort Leendert Jansz. 
Boelhouwer ende zuijt ’s Heerenstraete, verkocht aen Adriaen Cornelisz. 
Vlamingh voor 800glds. 
Decreet 48, 3.7.1628. Onwillich decreet van Melchior van der Waes, 
rentmeester van de Heere van Middelharnis, dat men noemt Sinte Michiels 
van Putten, soo hij procedeert impetrant tegens Rijck Thonisz. Woon. op de 
Stadt geexecuteerde. Betreft een vordering van 100 ponden tot 80 groten’t 
pont tot laste van Rijk Theunisz. Woon. op de Stadt als principael, 
mitsgaders Dancker Pietersz. Ende Rockus Jansz. Als borgen. Verkocht aaen 
de meest biedende ende lest verhooger bij den uijtganck van de barnende 
wasschen kaersse om gereede gelde seecker huijsingen ende schuijre 
staende ende gelegen gelegen binnen den dorpe van Stadt gelegen in den 
Eijlande van Overflackee, belent: oostzijde de3 Voorstrate, noortoost de 
Zeedijck, zuijtwedst de husingen en erve van Rockus Jansz. De Grijse en 
west den Drogendijck, genaempt “De Slapert”, toecommende Rijck 
Theunisz. woon op Stadt geexecuteerde. 
 
Boek nr. 5198. (getuigenverklaring m.b.t. de herksenprocessen in 
Goedereede) 
Wij Corn. Marinisz. oudt omtrent 65 jaeren, Doen Willemsz. out omtrent 
43 jaeren, Willem Philipsz. out omtrent 38 jaeren, Cornelis Pietersz. out 
omtrent 31 jaeren, Adriaen Piersz. Hollaer out omtrent 46 jaeren, Claes 
Baerentsz. out omtrent 42 jaeren, Adriaen Jorisz. out omtrent 55 jaeren, 
Adriaen Willemsz. Out omtrent 48 jaeren en Michiel Jobsz. out omtrent 68 
jaeren wethouders der stede van Goederede, rechtelijck daertoe verdaecht 
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zijnde om der waerheijt getuijgenis te geven ten versoecke en ter instantie 
van den officier der stede voornt., verclaeren bij den eedt in ’t stuc haerder 
offitie gedaen, dat zij luiden over zekeren tijt menichmael ende tot 
diversche stonden hebben hooren zeggen dat Joosgen Diercxdr. geseijt 
Joosgen Coster, int gerucht ende befaemt es geweest van toverie , 
verclaeren verder dat twee halve susters als Nimngen ende Leene 
Dimmesdr. Van ’t seijt van toverie tot Goederede mitten viere 
geexecuteert zijn, des most hun allen god helpen. Ende des ten oirconden 
hebben wij ’t seegel ter saicken dese stede onder opt spacid van desen 
doen drucken den 12 Septembris anno 1592. Mij present als secretaris van 
de wet daer toe geconstitueert. 
 
 
  

11 Vervolg Kwartierstaat van Maatje Lena KOESE 
 

Generatie VI 

 

32 Johannes KOESE, bouwman, vragtrijder, herbergier te Dirksland, 

geboren op 07-02-1775 te Nieuwe-Tonge, overleden op 29-10-1826 

om 21.00 uur te Stellendam op 51-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 28-09-1799 te Kraijenisse, gehuwd op 24-jarige 

leeftijd op 19-10-1799 te Kraijenisse met de 25-jarige 

33 Lena van der VELDE, geboren te Herkingen, gedoopt op 

03-01-1774 te Herkingen, overleden op 30-04-1841 om 11.00 uur te 

Stellendam op 67-jarige leeftijd. 

 

34 Abel Mo(o)zeszoon HOEK, arbeider; sjouwer, gedoopt op 

26-02-1783 te Ouddorp (getuige(n): Maertje Abels Hoek), overleden 

op 20-04-1842 om 18.00 uur te Rotterdam (Hoogstraat 331) op 

59-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-10-1808 met 

35 Kaatje Klaasdr. den BOUT, geboren ??-10-1782, gedoopt op 

02-11-1782 te Ouddorp, overleden op 24-09-1868 te Ouddorp. 
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36 Hendrik van OOSTENBRUGGE, wagenmaker, gedoopt op 

04-02-1776 te Dirksland, overleden op 05-02-1853 te Dirksland op 

77-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-10-1806 te Dirksland met de 

17-jarige 

37 Johanna GARDENIER, gedoopt op 09-08-1789 te 

Nieuw-Beijerland, overleden op 27-08-1862 te Dirksland op 

73-jarige leeftijd. 

 

38 Jan Cornelisz. LOKKER, bouwman, geboren te Stellendam, 

gedoopt (Herv.) op 05-04-1779 te Stellendam (getuige(n): Cornelia 

Jans.Lodder), overleden op 16-01-1835 te Stellendam op 55-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-11-1803 te Stellendam met 

Pieternella VISSER, 17 jaar oud, gedoopt op 04-06-1786 te 

Stellendam (getuige(n): Cornelia Broekhove), overleden op 

30-03-1811 te Dirksland op 24-jarige leeftijd. 

Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 31-12-1816 te Goedereede 

(getuige(n): Jacob Lokker, oud 65 jaaren; Marinus Lokker Cornelis 

Zoon, oud 31 jaaren, beiden wonende te Stellendam; Pieter van 

Regenmorter, oud 30 jaaren en Jacobus Johannes Gavel, oud 30 

jaaren, beide wonende te Goedereede) met Lena WITVLIET, 20 

jaar oud (zie 39). 

39 Lena WITVLIET, geboren op 29-12-1796 te Stellendam, gedoopt 

op 05-02-1797 te Stellendam, overleden op 22-07-1851 te 

Stellendam op 54-jarige leeftijd. 

 

40 Andries JANSEN, arbeider, geboren circa 1779 te Straale, 

overleden op 19-10-1839 om 04.00 uur te Stellendam. 

Samenwonend te Stellendam met 

41 Maatje KEIJSER, zonder beroep, geboren te Stellendam, gedoopt 

op 20-08-1786 te Stellendam, overleden op 26-07-1831 om 12.00 

uur te Stellendam. 

 

42 Cornelis BAKKER, arbeider, koopman, winkelier, geboren op 

08-04-1782 te Ooltgensplaat, gedoopt op 11-08-1782 te 
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Ooltgensplaat, overleden op 26-07-1856 te Stellendam op 74-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd met 

43 Maria van der LAAN, zonder beroep, geboren op 04-04-1785 te 

Stellendam, overleden op 20-09-1863 om 17.00 uur te Stellendam op 

78-jarige leeftijd. 

 

44 Aren(d) Mathijsz. de GEUS, gedoopt op 05-01-1779 te Ouddorp, 

overleden op 15-06-1844 te Ouddorp op 65-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 25-10-1805 te Ouddorp & Oudeland, gehuwd op 

26-jarige leeftijd op 15-11-1805 met de 29-jarige 

45 Maria Klaasdr. WESTHOEVE, gedoopt op 04-02-1776 te 

Ouddorp, overleden op 26-04-1854 te Ouddorp op 78-jarige leeftijd. 

 

46 Martinus van DAM, arbeider, geboren op 01-12-1783 te Ouddorp, 

gedoopt op 21-12-1783 te Ouddorp, overleden op 06-08-1824 om 

23.00 uur te Stellendam op 40-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-03-1810 te Stellendam met 

47 Maria Martha van ES, geboren circa 1787 te Zoeterwoude, 

gedoopt op 08-07-1787 te Zoeterwoude, overleden op 27-11-1870 

om 10.00 uur te Stellendam. 

Gehuwd (1) op 27-03-1810 te Stellendam met Martinus van DAM, 

26 jaar oud (zie 46). 

Gehuwd (2) op 03-07-1835 te Ouddorp met Barend BOSHOVEN, 

geboren circa 1788 te Goedereede, overleden op 02-01-1858 te 

Ouddorp. 

 

48 Jan RIJNBRAND, arbeider, geboren op 16-03-1793 te Ouddorp, 

gedoopt (Ned.Herv.) op 24-03-1793 te Ouddorp, overleden op 

26-06-1850 om 21.00 uur te Ouddorp op 57-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-10-1813 te Ouddorp (getuige(n): 

Cornelis Rijnbrand, oud 46 jaar, dagloner, vader van de bruidegom 

en Anthonij Bezooijen, oud 52 jaar, schoenmaker, vader van de 

bruid en Hendrik Veenstra, oud 30 jaar, Predikant  van de 

Mennoniten = doopsgezinden (Ministre du Culte Mennoniten) en 

Jan Bleijker, oud 45 jaar, dagloner, allen wonende te Ouddorp) met 
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de 22-jarige 

49 Cornelia (Cornelia) van BESOOIJEN, buiten beroep, geboren te 

Ouddorp, gedoopt (Herv.) op 29-12-1790 te Ouddorp, overleden op 

10-03-1848 om 19.00 uur te Ouddorp op 57-jarige leeftijd. 

 

50 Matthijs (Matthijs) PETZINGER, arbeider, geboren op 

22-03-1796 te Ouddorp, gedoopt op 27-03-1796 te Ouddorp, 

overleden op 30-05-1880 om 19.00 uur te Ouddorp op 84-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-04-1824 te Ouddorp (getuige(n): 

Adrianus Petzinger, oud 36 jaar, en Cornelis Petzinger, oud 31 jaar, 

beiden broeder van Jong getrouwden Man; Hendrik Hoogmoed, oud 

40 jaar, Neef der jonggetrouwde vrouw, en Dingeman de Mooij, oud 

34 jaar, de drie eerstgemelden arbeiders, en de laatste Smit, allen 

wonende te Ouddorp) met de 23-jarige 

51 Susanna van der LINDE, dienstmeid, geboren op 20-11-1800 te 

Ouddorp, gedoopt op 10-12-1800 te Ouddorp, overleden op 

28-09-1865 om 18.00 uur te Ouddorp op 64-jarige leeftijd. 

 

52 Cornelis van HUIZEN, arbeider, geboren circa 1794 te Ouddorp, 

overleden op 17-07-1848 om 16.00 uur te Ouddorp. 

Gehuwd op 03-10-1817 te Ouddorp (getuige(n): Pieter de Bont, 28 

jaar, behuwdvader, Jan Grinwis, 33 jaar, oom van de comparant, Jan 

Kastelein, 59 jaar, vader, en Aart Kastelein, 70 jaar, oudoom van de 

comparante, de eerste Timmermansknecht en de drie laatsten 

arbeiders, allen in Ouddorp woonachtig.) met de 19-jarige 

53 Leentje KASTELEIN, naaister, buiten beroep, arbeidster, geboren 

op 22-02-1798 te Ouddorp, overleden na 1850. 

 

54 Dirk Eeuwitszoon TANIS, arbeider, bouwman, geboren op 

11-01-1801 te Ouddorp, gedoopt op 22-03-1801 te Ouddorp, 

overleden op 12-10-1879 om 08.00 uur te Ouddorp op 78-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24-07-1819 te Ouddorp (getuige(n): 

Eeuwit Dirkszoon Tanis, oud 59 jaar, bouwman, vader; Fredrik 

Abskuk, oud 52 jaar, Oom, Landeigenaar; Govert Breen, oud 31 
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jaar, arbeider, behuwd broeder en Cornelis Leendertse Mastenbroek, 

oud 25 jaar, arbeider, behuwd broeder, allen wonende te Ouddorp) 

met de 22-jarige 

55 Pietertje NUIJ, arbeidster, geboren op 02-08-1796 te Ouddorp, 

gedoopt op 21-08-1796 te Ouddorp, overleden op 06-03-1838 om 

14.30 uur te Ouddorp op 41-jarige leeftijd. 

 

56 Marinus GROENENDIJK, arbeider, geboren op 16-07-1792 te 

Sommelsdijk, gedoopt (Ned.Herv.) op 22-07-1792 te Sommelsdijk, 

overleden op 12-06-1856 om 13.00 uur te Sommelsdijk op 63-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 30-03-1815 te Sommelsdijk met 

Cornelia OOSTERLING, geboren circa 1790 te Sommelsdijk, 

gedoopt op 16-10-1791 te Sommelsdijk, overleden op 22-10-1826 te 

Sommelsdijk. 

Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 11-05-1828 te Middelharnis met 

Alida van GEEN, 21 jaar oud (zie 57). 

57 Alida van GEEN, geboren op 13-10-1806 te Beijerland, Oud, 

gedoopt (Ned.Herv.) op 29-10-1806 te Oud Beijerland (getuige(n): 

Cornelia van Brakel), overleden op 30-11-1854 om 18.00 uur te 

Sommelsdijk op 48-jarige leeftijd. 

 

58 Laurens KIEVIT, arbeider, geboren te Sommelsdijk, gedoopt op 

02-09-1792 te Sommelsdijk, overleden op 21-05-1859 te 

Sommelsdijk op 66-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1814 te Sommelsdijk met de 

23-jarige 

59 Lena WIELAARD, arbeider, geboren te Sommelsdijk, gedoopt op 

26-09-1790 te Sommelsdijk (getuige(n): Cornelia Borstlap), 

overleden op 23-03-1878 te Sommelsdijk op 87-jarige leeftijd. 

 

60 Matthijs HEERSCHAP, arbeider, geboren op 10-04-1800 te 

Goedereede, gedoopt op 20-04-1800 te Goedereede, overleden op 

17-01-1848 om 12.30 uur te Ouddorp op 47-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-09-1822 te Ouddorp 

(getuige(n): Krijn Heerschap, 26 jaar, arbeider, broeder van de man 
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en Johannis van Pijpen, 27 jaar, arbeider, Eeuwit Broekman, 

broodbakker, 28 jaar, neef en Frans Molesteeg, arbeider, 30 jaar., 

behuwd broeder van de vrouw) met Claasje VERDUIN, buiten 

beroep, arbeidster, geboren circa 1801 te Ouddorp, overleden op 

10-06-1827 om 10.00 uur te Ouddorp. 

Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 04-10-1828 te Ouddorp 

(getuige(n): Johannes Wentink, 44 jaar, en Job Mierop, 33 jaar, beste 

vrienden van de man; Jacob Grinwis, 30 jaar, en Goverd Breen, 40 

jaar, vrienden van de vrouw.) met Pietertje HAMEETMAN, 24 

jaar oud (zie 61). 

61 Pietertje HAMEETMAN, particuliere, buiten beroep, arbeider, 

geboren op 15-02-1804 te Ouddorp, gedoopt op 19-02-1804 te 

Ouddorp, overleden op 12-01-1882 te Ouddorp op 77-jarige leeftijd. 

 

62 Pieter KASSEBAND, arbeider, timmerman, geboren op 10-06-1814 

om 14.00 uur te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 

10-02-1889 om 21.00 uur te Ouddorp op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-1835 te Ouddorp met de 

21-jarige 

63 Jacomijntje de VOGEL, buiten beroep, geboren op 04-09-1813 te 

Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 12-06-1901 om 23.30 

uur te Ouddorp op 87-jarige leeftijd. 

 

Generatie VII 

 

64 Pieter Johannis KOESE, geboren op 01-08-1733 te Dirksland, 

gedoopt (Gereformeerd) op 29-08-1734 te Dirksland (getuige(n): 

Henderik Pietersz. Coetsze en Mari Pietersze Coetsze), overleden op 

11-04-1819 om 13.30 uur te Stellendam op 85-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 25-04-1759 te Nieuwe-Tonge, gehuwd voor de kerk 

op 25-jarige leeftijd op 20-05-1759 te Nieuwe-Tonge 

(Gereformeerd) met de 21-jarige 

65 Cornelia (Crelia) Jacobs de MUNNIK, geboren op 01-05-1738 te 

Nieuwe-Tonge, gedoopt op 06-05-1742 te Nieuwe Tonge 

(getuige(n): Marij Jaspers), overleden op 28-07-1821 om 01.00 uur 

te Stellendam op 83-jarige leeftijd. 
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66 Louis (Louis) Zegers van der VELDE, schepen Herkingen, gedoopt 

op 14-01-1731 te Herkingen. 

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 14-09-1755 te Herkingen met 

Bastiaantje van STRAATEN, 20 jaar oud, gedoopt op 25-11-1734 

te Nieuwe-Tonge. 

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 23-02-1772 te Herkingen met 

Maatje RIETDIJK, 20 jaar oud (zie 67). 

67 Maatje RIETDIJK, gedoopt op 05-11-1751 te Herkingen, 

overleden op 23-07-1823 te Herkingen op 71-jarige leeftijd. 

 

68 Mozes (Moijzes) Abelse HOEK, arbeider; bakker, geboren circa 

1750, gedoopt op 07-05-1747 te Ouddorp (getuige(n): Klaartje 

Kommers.), overleden op 21-01-1820 om 24.00 uur te Ouddorp. 

Gehuwd op 11-04-1781 te Ouddorp met 

69 Neeltje Abrahamsen LAUWE, geboren circa 1759, gedoopt op 

17-06-1759 te Ouddorp (getuige(n): de ouders zels), overleden op 

05-06-1833 te Ouddorp. 

 

70 Klaas den BOUT, arbeider, geboren circa 1755 te Ouddorp, 

gedoopt op 16-03-1755 te Ouddorp, overleden op 09-12-1827 om 

02.30 uur te Ouddorp. 

Gehuwd met 

71 Amplona Gerritse WITTE, arbeidster, geboren op 10-08-1757 te 

Ouddorp, overleden op 23-09-1826 te Ouddorp op 69-jarige leeftijd. 

 

72 Matthijs van OSNABRUGGE, wagenmaker - timmerman, geboren 

te Ochten, gedoopt (Ned.Herv.) op 22-02-1739 te Ochten, overleden 

op 17-09-1807 te Dirksland op 68-jarige leeftijd, begraven op 

21-09-1807 te Dirksland. 

Ondertrouwd (1) op 15-04-1764 te Dirksland, gehuwd op 25-jarige 

leeftijd op 13-05-1764 te Dirksland met Cornelia MOSTMAN(s), 

32 jaar oud (zie 73). 

Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 02-06-1793 te Dirksland met 

Arendje POLDER, geboren circa 1768, overleden op 03-05-1849 te 

Dirksland. 
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73 Cornelia MOSTMAN(s), gedoopt (Ned.Herv.) op 06-10-1731 te 

Dirksland, overleden voor 1793. 

Gehuwd (1) voor 1764 met Bart van TIENDERE. 

Ondertrouwd (2) op 15-04-1764 te Dirksland, gehuwd op 32-jarige 

leeftijd op 13-05-1764 te Dirksland met Matthijs van 

OSNABRUGGE, 25 jaar oud (zie 72). 

 

74 Cornelis GARDENIER, gedoopt op 16-09-1753 te 

Nieuw-Beijerland. 

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-04-1781 te Piershil 

met de 19-jarige 

75 Ingetje Arijs van der SLUIS, gedoopt op 01-11-1761 te Piershil. 

 

76 Cornelis LOKKER, overleden op 26-09-1799 te Stellendam. 

Gehuwd met 

77 Cornelia van ES, geboren 30?-2-1748 te Oude-Tonge, overleden op 

25-12-1822 te Stellendam. 

 

78 Aren Cornelisse WITVLIET, arbeider, geboren op 22-12-1750 te 

Middelharnis, gedoopt op 25-12-1751 te Middelharnis, overleden op 

22-07-1833 te Stellendam op 82-jarige leeftijd. 

Gehuwd met 

79 Pieternella de MUNNIK, herbergierster, geboren op 09-05-1755 te 

Goedereede, overleden op 12-02-1847 te Goedereede op 91-jarige 

leeftijd. 

 

82 Abraham (Abram) KEIJZER, gedoopt op 29-06-1755 te 

Herkingen, overleden op 11-12-1811 te Stellendam op 56-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1777 te Dirksland met de 

22-jarige 

83 Maria Dirksdr GOEMAAT, vragtrijdster, gedoopt op 27-10-1754 

te Nieuwe-Tonge, overleden op 27-03-1812 om 23.30 uur te 

Stellendam op 57-jarige leeftijd. 

 

84 Willem BAKKER, overleden op 28-02-1795 te Stellendam. 
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Gehuwd op 05-09-1779 te Ooltgensplaat met 

85 Jannetje QUINT, geboren circa 1763 te Ooltgensplaat, gedoopt op 

28-02-1762 te Ooltgensplaat, overleden op 05-11-1827 te 

Stellendam. 

Gehuwd (1) op 05-09-1779 te Ooltgensplaat met Willem BAKKER 

(zie 84). 

Ondertrouwd (2) op 28-11-1795 te Stellendam, gehuwd op 

14-12-1795 te Stellendam met Dirk HEINTJES, geboren circa 

1766 te (Z)Lanten, overleden op 05-06-1853 te Stellendam. 

 

86 Adrianus van der LAAN. 

Gehuwd met 

87 Adriaantje VISBEEN. 

 

88 Matthijs Jacobse de GEUS, geboren op 20-11-1746 te Ouden 

Hoorn. 

Ondertrouwd (1) op 22-12-1775 te Ouddorp, gehuwd op 29-jarige 

leeftijd op 14-01-1776 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 

14-01-1776 te Ouddorp met Francijntje Dimmense HOFLAND, 29 

jaar oud (zie 89). 

Ondertrouwd (2) op 27-12-1782 te Ouddorp met Commertje van 

der LINDE, geboren circa 1746, overleden op 31-07-1826 te 

Ouddorp. 

89 Francijntje Dimmense HOFLAND, geboren te Ouddorp, gedoopt 

op 28-08-1746 te Ouddorp. 

 

90 Klaas Abramsz. WESTHOEVE, gedoopt op 19-03-1752 te 

Ouddorp. 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-07-1775 te Ouddorp met 

91 Elisabeth Jacobsd. GRINWIS, geboren circa 1754, gedoopt op 

29-04-1753 te Ouddorp, overleden op 14-01-1839 te Ouddorp. 

 

92 Jan Martijnszn. van DAM, gedoopt op 24-02-1737 te Ouddorp, 

overleden op 11-08-1794 te Ouddorp op 57-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 09-05-1756 te Goedereede met 

Maertie Moijses TANIS. 
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Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 04-03-1770 te Ouddorp met 

Baaltje Jansdochter KASTELEIJN, 21 jaar oud (zie 93). 

93 Baaltje Jansdochter KASTELEIJN, geboren op 10-11-1748, 

overleden op 16-11-1821 te Ouddorp op 73-jarige leeftijd. 

 

94 Pieter van ES, geboren circa 1758, overleden op 07-12-1814 te 

Goedereede. 

Gehuwd met 

95 Trijntje MEIJER, geboren circa 1759, overleden op 27-02-1814 te 

Goedereede. 

 

96 Cornelis RIJNBRAND, arbeider, geboren op 02-03-1772, gedoopt 

op 22-03-1772 te Ouddorp, overleden op 29-09-1828 om 11.00 uur 

te Ouddorp op 56-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-01-1793 te Goedereede met 

97 Cornelia RADEMAKER, geboren ca-06-1764, overleden op 

26-02-1811 te Ouddorp & Oudeland. 

 

98 Anthonij van BESOOIJEN, schoenmaker, geboren op 16-03-1761 

te Middelharnis, overleden op 23-12-1819 om 08.00 uur te Ouddorp 

op 58-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1790 te Middelharnis met 

99 Jannetje Chiels van HOVEN, geboren circa 1765, overleden op 

08-12-1826 te Ouddorp. 

 

100 Koenraad PETZINGER, geboren te Woudrichem, overleden op 

12-10-1803 te Ouddorp. 

Gehuwd op 09-12-1777 te Ouddorp met 

101 Elizabeth Adriaansd. KOOLE, buiten beroep, geboren circa 1756 te 

Ouddorp, gedoopt op 29-08-1756 te Ouddorp, overleden op 

18-12-1831 te Ouddorp. 

 

102 Commer van der LINDE, gedoopt op 10-09-1758 te Ouddorp, 

overleden op 28-08-1813 te Ouddorp op 54-jarige leeftijd. 

Gehuwd met 

103 Jannetje Martinis van DAM, buiten beroep, geboren circa 1776, 



 
 
 

29 

gedoopt op 09-04-1775 te Ouddorp, overleden op 26-01-1850 te 

Ouddorp. 

Gehuwd (1) met Commer van der LINDE (zie 102). 

Gehuwd (2) op 28-02-1822 te Ouddorp met Cornelis 

BERKENBOSCH, geboren circa 1780 te Brouwershaven, 

overleden op 08-04-1849 te Ouddorp. 

 

104 Maarten van HUIZEN, overleden voor 1817. 

Gehuwd met 

105 Krijntje GRINWIS, buiten beroep, gedoopt op 16-02-1772 te 

Ouddorp. 

 

106 Jan Leendertszn. KASTELEIN, arbeider, geboren circa 1758, 

overleden op 03-05-1821 te Ouddorp. 

Gehuwd met 

107 Cornelia BAKELAAR, geboren circa 1759, overleden op 

12-10-1817 te Ouddorp. 

 

108 Eeuwit Dirkszoon TANIS, bouwman (cultivateur), geboren circa 

1760, overleden op 21-08-1835 te Ouddorp. 

Ondertrouwd op 21-03-1791 te Ouddorp, gehuwd op 17-04-1791 te 

Ouddorp met 

109 Baaltje Poulusd. BREEN, geboren circa 1771, overleden op 

01-10-1837 te Ouddorp. 

 

110 Johannis Hendriksz. NUIJ, gedoopt op 21-07-1765 te Ouddorp 

(getuige(n): de moeder alleen also de vader Roomsch is), overleden 

op 29-07-1803 te Ouddorp op 38-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 10-11-1786 te Ouddorp, gehuwd op 21-jarige 

leeftijd op 29-11-1786 te Ouddorp met 

111 Neeltje HAMEETMAN, overleden op 09-11-1803 te Ouddorp. 

 

112 Jacob Mattheus GROENENDIJK, gedoopt op 07-11-1756 te 

Sommelsdijk (getuige(n): Grietje Braams). 

Ondertrouwd op 20-09-1781 te Sommelsdijk, gehuwd op 24-jarige 

leeftijd op 20-09-1781 met de 21-jarige 
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113 Johanna van ALTENA, gedoopt op 30-03-1760 te Sommelsdijk 

(getuige(n): Claasje Tibout). 

 

114 Cornelis van GEEN, gedoopt op 14-10-1764 te Middelharnis 

(getuige(n): Henderikje van der Velde), overleden op 24-04-1828 te 

Middelharnis op 63-jarige leeftijd. 

Ondertrouwd op 24-03-1788 te Middelharnis, gehuwd voor de kerk 

op 23-jarige leeftijd op 01-06-1788 te Middelharnis met de 27-jarige 

115 Neeltje Jansze PAS, gedoopt op 05-04-1761 te Middelharnis, 

overleden op 25-01-1843 te Middelharnis op 81-jarige leeftijd. 

 

116 Mattheus Domuse KIEVI(E)T, geboren circa 1758, gedoopt op 

13-02-1757 te Sommelsdijk, overleden op 21-02-1828 te 

Sommelsdijk. 

Ondertrouwd op 12-04-1781 te Sommelsdijk met de 28-jarige 

117 Aaltje MAAS, gedoopt op 15-10-1752 te Ooltgensplaat, overleden 

voor 04-1814. 

 

118 Abram WIELAARD. 

Gehuwd met 

119 Lizabeth BORSTLAP. 

 

120 Paulus Mattijsse HEERSCHAP, arbeider, geboren te Ouddorp, 

gedoopt op 01-12-1765 te Ouddorp, overleden op 06-04-1823 om 

17.00 uur te Ouddorp op 57-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1793 te Goedereede met 

121 Leuntje VLIEDLAND, buiten beroep, geboren circa 1772, 

overleden op 11-01-1850 te Goedereede. 

 

122 Johannes Wouterszn. HAMEETMAN, arbeider, geboren te 

Sommelsdijk, gedoopt op 21-06-1772 te Sommelsdijk (getuige(n): 

Maria Meijers), overleden op 12-10-1852 te Ouddorp op 80-jarige 

leeftijd. 

Ondertrouwd (1) op 30-11-1797 te Sommelsdijk, gehuwd te 

Sommelsdijk met Jannetje Jansdr. de GEUS, 19 jaar oud (zie 123). 

Ondertrouwd (2) op 28-09-1810 te Ouddorp, gehuwd op 38-jarige 
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leeftijd op 19-10-1810 te Ouddorp met Cornelia Jansd. HOEK, 39 

jaar oud, gedoopt op 21-07-1771 te Goedereede, overleden op 

15-04-1834 te Ouddorp op 62-jarige leeftijd. 

123 Jannetje Jansdr. de GEUS, geboren te Oude-Tonge, gedoopt op 

05-04-1778 te Oude-Tonge, overleden op 26-01-1809 te Ouddorp op 

30-jarige leeftijd. 

 

124 Jacob KASSEBAND, bouwmansknecht, gedoopt (Herv.) op 

26-02-1786 te Ouddorp, overleden op 13-08-1815 om 10.00 uur te 

Ouddorp op 29-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-10-1813 te Ouddorp (getuige(n): 

Paulus van der Bok, qin quante sept ans (57 jaar); Eeuwit Doeland; 

Jan Grinwis; Bastiaan Verhage;) met de 20-jarige 

125 Klaartje van der BOK, arbeidster, geboren op 20-08-1793 te 

Ouddorp, gedoopt op 08-09-1793 te Ouddorp, overleden op 

26-01-1866 te Ouddorp op 72-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-10-1813 te Ouddorp 

(getuige(n): Paulus van der Bok, qin quante sept ans (57 jaar); 

Eeuwit Doeland; Jan Grinwis; Bastiaan Verhage;) met Jacob 

KASSEBAND, 27 jaar oud (zie 124). 

Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 21-11-1817 te Ouddorp met 

Cornelis PIJL, geboren circa 1773 te Ouddorp, overleden op 

07-05-1851 te Ouddorp. 

 

126 Jan Dimmenszoon de VOGEL, journalier (dagloner), arbeider, 

geboren op 14-02-1784 te Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden 

op 15-12-1858 te Ouddorp op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd met 

127 Lena Johannisdochter RUIGENTUIN, geboren 00-10-1784 te 

Ouddorp (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 15-11-1869 te 

Ouddorp. 

 
   

12 Aan de deur wordt niet betaald 
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Het werk van een deurwaarder was in de 18e eeuw overzichtelijk. Namens 
een schuldeiser ging hij naar een wanbetaler, wees hem op de 
openstaande rekening, vroeg diens reactie en deed daarvan verslag aan de 
schuldeiser. Zo vervoegde de Brielse deurwaarder Jan Wiltschut zich op 
een zaterdagavond in juli 1745 bij Jan Vroegop, een boer in Nieuwe-Tonge. 
Daar las hij de opdracht voor: er diende ruim twaalf gulden achterstallige 
koffie- en theebelasting te worden betaald. Hij vroeg wat hierop het 
antwoord van de boer was. In plaats van het gebruikelijke “Ik hoor en zie”, 
dat zoveel betekende als “ik zal erover nadenken”, kwam Vroegop met een 
onverwachte reactie. In zijn verslag schreef de deurwaarder dat Vroegop 
“zijne ene been heeft opgeligt en een scheet of wind gelaaten” en had 
gezegd “dit is het relaas dat ik u geef”. Wiltschut wees op zijn wapenstok 
en zei “ziet u wel wat ik mijn hand heb?”. Dat maakte geen indruk en 
misschien speelde hierbij mee dat Wiltschut slechts 22 jaar oud was. 
Vroegop zie “nu zal ik u nog een ander relaas geven”, ging naar binnen en 
kwam naar buiten met een karnstok waarmee hij de deurwaarder zo 
geweldig op het hoofd sloeg dat de schijf ervan afbrak. De deurwaarder 
deinsde achteruit maar Vroegop bleef op hem inslaan en riep tegen zijn 
vrouw “Haal een vork”. Wiltschut wist onder de armen van de boer door te 
duiken en met een snee boven zijn oog nam hij de vlucht, achterna gezeten 
door de boer en anderen, met knuppels in de hand roepende “sla dood, sla 
dood”. Uiteraard deed de deurwaarder aangifte; het kwam de boer te 
staan op een schikking van honderd gulden 
 
Aart van der Houwen (aa.vanderhouwen@streekarchiefvp.nl) 
 
 
13 UIT DE ARCHIEVEN 
 
Het ijzer blijven smeden …  familie Abresch op Goeree-Overflakkee 
door Eva Lassing 
 
Onlangs ontving ik via de mail van het Genealogisch Centrum een oude foto van 
smederij Abresch in Oude-Tonge. Het gaat om een foto van omstreeks 1900 
waarop o.a. de grootmoeder van degene die de foto stuurde, is afgebeeld. 
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 (op de foto het echtpaar Willem en Johanna Abresch, met een aantal van kinderen 
en knechts) 
 
Dit was aanleiding om eens te kijken waar de familie vandaan komt en of er nog 
bijzondere dingen te melden zijn.  Er wonen nog altijd Abreschen op het eiland, die 
ook nog eens bekend zijn door hun bedrijven (Breston, Abresch constructie- en 
machinebouw). 
 
Onderzoek op genealogische sites leerde dat er in feite twee families Abresch in 
Nederland zijn, allebei met hun oorsprong in het Duitse Rijnland. Al in de 18

e
 eeuw 

komen we in Middelburg een conrector van de Latijnse school tegen in de persoon 
van Friedrich Ludwig Abresch. Onder zijn nazaten vinden we een aantal 
predikanten binnen de Hervormde Kerk. Behalve de naam en Duitse afkomst heb 
ik geen relatie kunnen vinden met ene Jurrie Abresch uit Dierdorf die in 1796 
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opduikt in Stellendam. Mogelijk hoorde hij tot degenen die aangetrokken werden 
door nieuwe mogelijkheden in de nog niet zo lang daarvoor gestichte polders 
tussen Goeree en Flakkee en het nieuwe Stellendam. Hij trouwt daar met een 
meisje uit Ruurlo, wier familie kennelijk ook om wat voor reden dan ook de reis 
naar het westen heeft gemaakt. 
Of deze stamvader Jurrie van huis uit smid was of dat hier op het eiland werd, is 
niet te zeggen. Wel kwam ik hem in 1801 tegen bij de openbare verkoop van de 
inboedel van de Goereese chirurgijn Valkhof (RA Goedereede inv.nr. 17). Abresch 
kocht behalve een matras en kussen ook een kachel en een (kachel)pijp die aan 
de chirurgijn toebehoord hadden. Waar Jurrie in die tijd woonde is onbekend: zijn 
twee zoontjes werden in Stellendam (of in Goedereede, Stellendam had nog geen 
kerk) en Ouddorp gedoopt, zijn vrouw overleed in 1799 te Ouddorp. Dit laatste is 
niet in bronnen te vinden, maar wordt gesteld door een aantal getuigen in de 
huwelijkse bijlagen bij het huwelijk van zoon Willem te Goedereede in 1818. In 
1818 staat wel zwart op wit dat de weduwnaar Jurrie Abresch en zijn enige zoon 
(Anthonie was als zuigeling in Ouddorp overleden) in Melissant woonden en het 
beroep van smid uitoefenden. 

 
 
Begon de familie klein, in de negentiende eeuw vond uitbreiding plaats, nog niet 
zozeer in de generatie van Willem, als wel daarna. Willem kreeg drie kinderen: een 
dochter, een jong overleden dochter én een zoon die de smederij kon voortzetten, 
genoemd naar zijn opa. 
Melissant bleef tot 1872 de bakermat van smederij Abresch. Maar in dat jaar vond 
een splitsing plaats. Adrianus bleef in de oude smederij, broer Willem kocht een 
smederij in Oude-Tonge. 
 
De Melissantse tak bleef klein: Adrianus kreeg maar twee kinderen, een dochter en 
een zoon, weer een Jurrie. Deze laatste werd echter maar 19 jaar. Met de dood 
van Adrianus stopte het bedrijf Abresch in Melissant. Hij heeft nog enigszins de 
overgang meegemaakt van het oude, vooral op de landbouw gerichte, smidsvak, 
naar het werk waarbij ook motoren een rol gingen spelen. Zelf hield deze Abresch 
het waarschijnlijk bij de fiets. Hij heeft er zelfs een bijeen gespaard, als we deze 
advertentie in de krant van 1927 mogen geloven. 
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Heel lang heeft hij er niet van mogen genieten. Op 10 oktober 1928 stond in de 
Maas en Scheldebode  te lezen dat “de heer A. Abresch, die hedenmorgen  nog 
gezond over straat had geloopen, werd plotseling onwel en was eenige 
oogenblikken daarna een lijk”.  
 
Beter verging het dus de tak in Oude-Tonge. Vlak voor zijn huwelijk had Willem 
Abresch jr. in Oude-Tonge de smederij van Johannes van Beek overgenomen. Van 
Beek was plots overleden en zijn weduwe moest het bedrijf op een openbare 
veiling te gelde maken. Voor f 3600 werd Willem de eigenaar van het pand waar al 
sinds mensenheugenis een smederij gevestigd was. Aan de Kerkring, een paar 
huizen vanaf de pastorie, was zeker al vanaf 1674, zo niet eerder, een smederij in 
bedrijf. Bronnen zoals het familiegeld van 1674 en de verpondingsregisters uit de 
18

e
 eeuw maken melding van de woning van smeden, zowel aan de noordkant als 
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aan de oostkant van de Oudetongese ring. Die van Abresch is de oostelijke, 
gemakkelijk te traceren omdat de pastorie altijd een vast punt op de lijsten is 
geweest. 
 
De rode draad van Abresch=smid in Oude-Tonge was niet altijd even stevig. 
Willem en zijn vrouw kregen elf kinderen maar uiteindelijk bleef er maar één zoon 
over om het bedrijf voort te zetten: Matthijs, geboren in 1879.  
Opvallend is dat de dames Abresch veelal een metselaar als partner kozen. De 
drie zwagers van Willem hadden allen dat beroep. Van zijn eigen dochters 
trouwden Krijna en Barbara ook een man die met huizenbouw aan de kost kwam 
(uit de traditioneel in dat vak werkzame families Kanters en Mooijaart uit Oude-
Tonge). Maria en Barbara trouwden met mannen die bij hun vader het vak leerden, 
de dochter trouwden en naar elders vertrokken. 
 
Het gezin van Matthijs was ook weer omvangrijk met 
tien kinderen waarvan de meesten een respectabele 
leeftijd bereikten. Een aantal vloog uit, vooral naar 
het Westland. De broers Johannes en Jurrie bleven 
in Oude-Tonge de smederij beheren. Hun broer 
Joost greep zijn kans om zelfstandig te worden toen 
in 1938 in Nieuwe-Tonge een smederij te koop 
kwam. 
Joost werd, met zijn kinderen in de zevende 
generatie Abresch op Flakkee, de grondlegger van 
het bedrijf Breston in Nieuwe-Tonge. Ook de 
nazaten van zijn broer Jurrie gingen met hun tijd 
mee en verruilden de oude smidse voor een 
machine- en constructiebedrijf, Abresch BV, in 
Oude-Tonge. 
 
Nog wat krantenknipsels over de familie, waarbij ze 

op een geheel andere wijze in 
het nieuws kwamen (Onze 
Eilanden, 1920). 
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Parenteel van Jurrie Abresch 

I. Jurrie Abresch, geb. Dierdorf 1763, smid, † Melissant 1825, tr. 

Stellendam 22 sept. 1796 Johanna Hogevonder, geb. Ruurlo 1771, † 

Ouddorp omstr. 1799, dr. van Antoni en Harmina Martens.  

Uit dit huwelijk: 

1. Willem, volgt II.  

2. Anthoni Abresch, ged. Ouddorp 7 aug. 1798, † Stellendam 5 

okt. 1799.  

 

II. Willem Abresch, ged. 29 maart 1797, smid, † Melissant 1848, 

tr. Goedereede 1818 Jannetje Klein, geb. Ouddorp 1790, † Melissant 

1867.  

Uit dit huwelijk: 

file:///C:/Aldfaer/1515758774/aldfaertmp.html%23p3
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1. Hanna Catharina Abresch, geb. Melissant 1818, † ald. 1855, tr. 

Melissant 1837 Willem Lodder, geb. Melissant 1819, bouwknecht, † 

Dirksland 1881.  

2. Aagje Abresch, geb. Melissant 1820, † ald. 1820.  

3. Jurrie, volgt III.  

 

III. Jurrie Abresch, geb. Melissant 1821, smid, † ald. 1888, tr. 

Melissant 1847 Krina Both, geb. Dirksland 1825, † Melissant 1898.  

Uit dit huwelijk: 

1. Willem, volgt IVa.  

2. Barbara Abresch, geb. Melissant 1850, † Rotterdam 1913, tr. 

Melissant 1876 Pieter van Eeuwen, metselaar.  

3. Adrianus, volgt IVb.  

4. Jannetje Abresch, geb. Melissant 1854, † Rotterdam 1922, tr. 

Melissant 1877 Cornelis van der Velde, geb. Nieuwe-Tonge 1850, 

opperman, † Rotterdam 1906.  

5. Hanna Catharina Abresch, geb. Melissant 1856, † ald. 1888, tr. 

Melissant 1887 Koenraad Adrianus VAN Wageningen, geb. Stad aan 

’t Haringvliet 1859, metselaar, † Stellendam 1949.  

6. Teuntje Abresch, geb. Melissant 1859, † Rotterdam 1926, tr. 

Melissant 1885 Jan van Eeuwen, geb. Melissant 1860, metselaar, † 

Doorn 1942.  

 

IVa. Willem Abresch, geb. Melissant 1848, smid, † Oude-Tonge 

1907, tr. Melissant 1872 Johanna van Oostenbrugge, geb. Melissant 

1844, † Oude-Tonge 1919.  

Uit dit huwelijk: 

1. Jurrie Abresch, geb. Oude-Tonge 1873, † Melissant 1874.  

2. Mathijs Abresch, geb. Oude-Tonge 1874, † ald. 1876.  

3. Krijna Abresch, geb. Oude-Tonge 1876, † ald. 1876.  

4. Maria Abresch, geb. Oude-Tonge 1877, † ’s-Gravensande 1944, 

tr. Oude-Tonge 1901 Arie Hoogkamer, smid.  

5. Krijna Abresch, geb. Oude-Tonge 1878, † ald. 1959, tr. Oude-

Tonge 1907 Leendert Alexander Mooijaart, metselaar.  

6. Matthijs, volgt V.  

7. Barbara Abresch, geb. Oude-Tonge 1880, † ald. 1881.  

8. Barbara Abresch, geb. Oude-Tonge 1882, † 1961, tr. Oude-

Tonge 1906 Pieter Simon Kanters, geb. Oude-Tonge 1880, metselaar, 

† 1971.  

9. Hendrika Abresch, geb. Oude-Tonge 1885, † Dordrecht 1967, 

tr. Oude-Tonge 1914 Johannis Bos, geb. Almkerk 1880, smid.  

file:///C:/Aldfaer/1515758774/aldfaertmp.html%23p9
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10. Jurrie Abresch, geb. Oude-Tonge 1887, † ald. 1887.  

11. Hanna Catharina Abresch, geb. Oude-Tonge 1891, † ald. 

1955, tr. Oude-Tonge 1920 Cornelis van den Berge, geb. Oude-Tonge 

1888, bakker, † Oude-Tonge 1943.  

 

V. Matthijs Abresch, geb. Oude-Tonge 1879, smid, † Oude-Tonge 

1954, tr. Oude-Tonge 1902 Pietertje Marina van den Tol, geb. Oude-

Tonge 1881, † Sommelsdijk 1966.  

Uit dit huwelijk: 

1. Marinus Abresch, geb. Oude-Tonge 1901, tr. Maria de Korte.  

2. Johanna Abresch, geb. Oude-Tonge 1903, tr. Oude-Tonge 1920 

Gerrit van Nieuwkerk.  

3. Joost Abresch, geb. Oude-Tonge 1905, smid, † Nieuwe-Tonge 

1988, tr. 1931 Annetje Les, † Sommelsdijk 1994.  

4. Willempje Abresch, geb. Oude-Tonge 1908, tr. Jac. Hartog.  

5. Geertrui Abresch, geb. Oude-Tonge 1910, tr. Oude-Tonge 1940 

Cornelis Prins.  

6. Willem Abresch,  smid, geb. Oude-Tonge 1912, tr. M. van den 

Doel. naar elders vertrokken 

7. Johannes Abresch, geb. Oude-Tonge 1915, smid, † Oude-

Tonge 1972, tr. Dana Breur.  

8. Krijn Abresch, geb. Oude-Tonge 1918, † Middelburg 1995, tr. 

J.M. van Wouwe.  

9. Geertrui Elisabeth Abresch, geb. Oude-Tonge 1920, tr. F. 

Staalduin.  

10. Jurrie Abresch, geb. Oude-Tonge 1923, smid, † Oude-Tonge 

1996, tr. Pieternella Holleman, geb. Nieuwe-Tonge 1926, † Oude-

Tonge 2015.  

 

IVb. Adrianus Abresch, geb. Melissant 1851, smid, † ald. 1928, tr. 

1885 Louiza van der Sluijs.  

Uit dit huwelijk: 

1. Jurrie Abresch, geb. Melissant 1885, † ald. 1905.  

2. Elsje Abresch, geb. Melissant 1887, † ald. 1965, tr. Melissant 

1913 Maarten Kleijnenberg, landbouwer.  
 
Voor onze donateurs: in de verzameling rouwbrieven van het GCGO vindt u nog 
meer informatie over deze familie. 

 

15  COLOPHON 
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