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MIDDELBURG

Wanneer men, komend vanaf het station, Middelburg inwandelt, dan maakt
men a.h.w. een historische wandeling in omgekeerde richting. Men begint
(evenals bij genealogische onderzoekingen) met een betrekkelijk recent
verleden, de huizen langs het in de vorige eeuw aangelegde kanaal door
Walcheren. Geen architectonische wonderen, zeker, maar toch een frappant
stadsgezicht wanneer zij met hun witte gevels in de zon staan met de hoog
daarboven uitstekende Abdijtoren daarachter. Reeds bij de volgende brug
wordt men echter getroffen door een hele reeks fraaie huizen uit de 18e en
17e eeuw, waarbij namen als Londense kaai en Rouaanse kaai al vertellen
van de handelsrelaties der vroegere bewoners. Wandelt men vervolgens
verder, dan komt men in de vroege 16e eeuw: het gelukkig nu weer fraai
gerestaureerde stadhuis op de markt, een toppunt van de betrekkelijk
schaarse wereldlijke Gotiek in de Nederlanden, dat met zijn hele reeks beel-
den van graven en gravinnen van Zeeland wel bij uitstek historisch mag
heten. En wie dan enkele stappen naar rechts maakt, komt, nóg ouder, in
het enorme Abdijcomplex terecht dat in eerste aanleg reeds in de vroege 12e
eeuw werd gesticht.

Al wandelend is men echter, onvermijdelijk, een zone van nieuwbouw
gepasseerd, namelijk de noodzakelijk geworden wederopbouw na de ramp
die deze stad in de Meidagen van 1940 trof. Voor genealogen behoeft dat
eigenlijk geen uitleg: maar al te goed weten zij, hoeveel toen ook aan genea-
logisch materiaal betreffende Zeeland voor altijd verloren ging. Maar wie in
de laatste jaren op de leeszaal in het Rijksarchief of in de Provinciale Biblio-
theek heeft mogen werken, weet evenzeer hoe men daar, woekerend met wat
gelukkig bewaard bleef, de bezoekers een maximum aan informatie tracht te
bieden. Wanneer men dan ook nog bedenkt, hoeveel werk ten bate van
Zeeuwse genealogie door particulieren, al of niet in het kader onzer vereni-
ging, is verricht, dan moet de gebruiker van dit alles dankbaar vaststellen
dat hij door dit werk van anderen, mogelijk worstelend met grote moeilijk-
heden, zeer vaak „boven" komt.

Gaarne zullen wij derhalve 8 mei in Middelburg te gast zijn voor onze
Genealogische Dag. En mogen zij die daarbij helaas verstek moeten laten
gaan, althans vreugde beleven aan dit speciaal aan Zeeland gewijde num-
mer dat de Redactie,'dankbaar gebruik makend van de steun van een reeks
auteurs, onze leden aanbiedt. v E

WAPEN VAN MIDDELBURG
gij gulden burcht
die draagt de bonte
keizerskroon
boven uw tinnen
maar die daarnaast
de adelaar tot
schutse in uw wapen

voert hoe sterk en fier
trotseert ge storm en
vuur van 's vijands
machten de zinspreuk
van het zeeuwse schild
ik worstel en ontzwem
indachtig

roei houwink, middelburgs dagboek, uitgave: stichting opwenteling, nr. 103
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ABDIJ

Waar ganzeveer
en tekenstift
zich waagden aan
God's eigen schrift
en uren mondden
in een oeverloze zee
van eeuwigheid,
daar slaan gehaast nu
rappe meisjeshanden
't mensen woord aan
stukken —
maar weest gerust,
straks keert opnieuw
de stilte in
door deze sterke poorten;
God heeft geen haast:
Hij schrijft met oude letters
steeds
een fonkelnieuw begin.

Uit: „Middelburgs dagboek"
Eindhoven, 1976.

ROEL HOUWINK

Abdij te Middelburg
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LANDDROST VAN HET DEPARTEMENT ZEELAND,
PRÉFECTS DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DE

L'ESCAUT (DER MONDEN VAN DE SCHELDE),
GOUVERNEURS EN COMMISSARISSEN DES

KONINGS/DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND
Mr. Abraham van Doorn, Chevalier de l'Empire (6-5-1813), * Essequebo 17.6.1760, f Vlissingen
31.3.1814, Landdrost 1808-1810.
Mr. Patrice Charles Ghislain des H.R. Rijksridder De Coninck, Baron de l'Empire (15-8-1810),
bend. in de Ridderschap van West-Vlaanderen met de titel van Ridder (14-4-1816), • Brugge
19.11.1770, f Brugge 22.5.1827, Prefect 1810-1811.
Pierre Joseph Baron Pycke, Chevalier (26-8-1810), verv. Baron (19-9-1810) de l'Empire, bend. in
de Ridderschap van Oost-Vlaanderen (26-4-1816), verleend de titel van Baron (27-9-1817), *
Gent 7.9.1771, f Antwerpen 2.3.1820, Prefect 1811-1814.
Jhr. Mr. Jacob Hendrik Schorer, bend. in de Ridderschap van Zeeland (28-8-1814), * Middel-
burg 5.7.1760, f Middelburg 19.1.1822, Gouverneur 1814-1817.
Mr. Hendrik Jacob Baron van Doorn, verh. in de Ned. Adel met de titel van Baron (4-7-1829), *
Vlissingen 23.8.1786. t 's-Gravenhage 18.1.1853, Gouverneur 1818-1826.
Mr. Ewout Baron van Vredenburch, verh. in de Ned. Adel (9-1-1821). verl. de titel van Baron (22-
8-1847), • Delft 12.12.1779, f 's-Gravenhage 12.6.1861, Gouverneur 1826-1850/Commissaris des
Konings 1850-1852.
Jhr. Mr. Jacob George Hieronymus van Tets, • Haarlem 7.12.1812, f Nijmegen 14.3.1885, Com-
missarisdes Konings 1852-1858.
Mr. Schelte Baron van Heemstra, * Groningen 14.11.1807, f Maartensdijk (U) 20.12.1864, Com-
missaris des Konings 1858-1860.
Mr. Rudolph Willem Graaf van Lynden, * Emmerik 8.12.1808, f Middelburg 19.4.1876, Commis-
saris des Konings 1860-1876.
Jhr. Mr. Willem Six, * Utrecht 20.8.1829, f 's-Gravenhage 15.2.1908, Commissaris des Konings
1876-1879.
Jhr. Mr. Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek, * Amsterdam 14.9.1836, t 's-Gravenhage
8.10.1925, Commissaris des Konings 1879-1884.
Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, * 's-Gravenhage 24.8.1838, f 's-Gravenhage 18.12.1898,
Commissaris des Konings/der Koningin 1884-1897.
Mr. Albert Johan Roest, * 's-Gravenhage 7.11.1837, f 's-Gravenhage 21.4.1920, Commissaris der
Koningin 1897-1905.
Mr. Herman Jacob Dijckmeester, * Arnhem 16.2.1847, f 's-Gravenhage 1.2.1942, Commissaris
der Koningin 1906-1921.
Jhr. Mr. Johan Willem Quarles van Ufford, * Loosduinen 7.4.1882, f Domburg 10.12.1951, Com-
missarisder Koningin 1921-1940/1945-1948.
Jhr. Mr. Auguste Francois Charles de Casembroot, * Middelburg 17.12.1906, t Utrecht 10.2.1965,
Commissaris der Koningin 1948-1965.
Mr. Johannes van Aartsen, * Amsterdam 15.9.1909, Commissaris der Koningin 1965-1974.
Dr. Cornelis Boertien, * Enschede 26.7.1927, Commissaris der Koningin 1975-heden.

A.R.K
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WAPENS DER KONINKLIJKE COMMISSARISSEN IN DE
PROVINCIE ZEELAND EN DIE HUNNER

AMBTSVOORGANGERS

'S.
£-4. f'

VAN DOORN DE CONINCK PYCKE SCHORER

y

11
ff7

VAN DOORN VAN VREDENBURCH VAN TETS VAN HEEMSTRA

VAN LYNDEN VAN KARNEBEEK DE BRAUW

ROEST DIJCKMEESTER QUARLËS VAN UFFORD DECASEMBROOT
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BURGEMEESTERS EN MAIRES VAN MIDDELBURG
SEDERT DE INSTELLING VAN HET EENHOOFDIGE

BURGEMEESTERSCHAP (1808-HEDEN)

Jhr. Mr. Jacob Hendrik Schorer, * Middelburg 5.7.1760, t ald. 19.1.1822, Burgemeester 1808-
1810, Maire 1810.
Cornelis Gerrit Bijleveld, * Veere 18.9.1765, t Middelburg 2.6.1849, Maire 1810-1814, Bur-
gemeester 1814-1838.
Jhr. Mr. Marinus Cornelis Paspoort, * Middelburg 1.1.1797, | 's-Gravenhage 7.2.1874, Bur-
gemeester 1838-1859.
Mr. Jean Francois Bijleveld, * Middelburg 8.11.1794, f Velp (Gld.) 15.6.1875, Burgemeester
1859-1871.
Ihr. Mr. Johan Willem Meinard Schorer, * Middelburg 8.3.1834, f 's-Gravenhage 1.10.1903, Bur-
gemeester 1871-1879.
Mr. Carolus Joannes Pické, * Middelburg 21.4.1831, t ald. 17.3.1887, Burgemeester 1880-1887.
Jhr. Mr. Leonard Schorer, * Koudekerke 2.4.1848, t Middelburg 8.11.1907, Burgemeester 1887-
1907.
Jhr. Martinus van den Brandeler, * Dordrecht 3.10.1859, t Laag Soeren 2.5.1924, Burgemeester
1908-1915.
Pieter DumonTak, * Middelburg 31.12.1867, t Wageningen 7.3.1943, Burgemeester 1915-1932.
Meine Fernhout, * Buitenpost 30.6.1884, Burgemeester 1933-1939.
Mr. Dr. Jan van Walré de Bordes, * Utrecht 6.6.1894, f Delft 21.1.1947, Burgemeester 1939-1942.
Mr. Adriaan Jacobus van der Weel, * Middelburg 5.10.1897, wnd. Burgemeester 1944-1946.
Jhr. Mr. Willem Cornelis Sandberg, * Hoorn 2.6.1908, f Middelburg 6.9.1949, Burgemeester
1946-1949.
Mr. Dr. Nicolaas Bolkestein, * 's-Gravenhage 27.7.1910, Burgemeester 1950-1957.
Mr. Johan de Widt, * Apeldoorn 10.12.1908, f Amersfoort 13.2.1971, Burgemeester 1958-1961.
Mr. Johannes Drijber, * Malang(N.L) 24.4.1924, Burgemeester 1961-1969.
Drs. Pieter Abel Wolters, * Groningen 10.8.1920, Burgemeester 1970-heden.

A.R.K.
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WAPENS VAN BURGEMEESTERS VAN MIDDELBURG

SCHORER BIJLEVELD PASPOORT

PICKÉ VAN DEN BRANDELER DUMON TAK

FERNHOUT VAN WALRÉ DE BORDES SANDBERG

BOLKESTEIN . DE WIDT DRIJBER
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PROVINCIALE EN RIJKSARCHIVARISSEN IN ZEELAND

Jacob Philip van Visvliet, * Middelburg 14.6.1816, f Middelburg 30.12.1888, Prov. Archivaris
1844-1888.
Mr. Jacob Pieter Nicolaas Ermerins, • Franeker 22.9.1832, f Rotterdam 27.7.1894, Rijksarchiva-
ris 1890-1894.
Mr. Robert Fruin, * Dordrecht 22.11.1857, f 's-Gravenhage 26.10.1935, Rijksarchivaris 1894-
1910.
Dr. Klaas Heeringa, • Ternaard 22.9.1867, f De Bilt 22.12.1944, Rijksarchivaris 1911-1921.
Mr. Adriaan Meerkamp van Embden, * Rotterdam 13.11.1882, f Middelburg 8.2.1954, Rijksar-
chivaris 1921-1943.
Dr. Willem Sybrand Unger, • Rotterdam 17.2.1889, t 's-Gravenhage 23.3.1963, Rijksarchivaris
1944-1954.
Dr. Pieter Schreft, * Batavia 29.7.1916, Rijksarchivaris 1954-heden.

A.R.K.

Koepoort te Middelburg
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THEUNISSE - ST. ANNALAND
Een stamreeks van beurtschippers in foto's.

Hoewel de beurtschipperij niet speciaal Zeeuws is, lijkt het me zinvol om
in dit Zeeland-nummer aandacht te besteden aan één van die families, die
generaties lang, vanuit de statische en vaak nogal geïsoleerde Zeeuwse
dorpen, de aan- en afvoer van produkten en benodigdheden behartigden.
Ondanks hun „wijdere blik" waren en bleven zij vaak echt Zeeuwse families.
Vooral omdat hun gezinnen aan de wal woonden, leefden de beurtschippers
binnen het relatiepatroon van hun woonplaatsen.

Si. Annaland ca. 1890.

De Theunisses hebben van het begin van de 19de eeuw tot het einde van de
vijftiger jaren van deze eeuw — naast enkele andere beurtdiensten op b.v.
Bergen op Zoom en Zierikzee — de beurtvaart op Rotterdam verzorgd van-
uit de oude St. Annalandse Haven1). Toen, na de ramp, deze oude binnenha-
ven werd gedempt en de nieuwe, veiliger, haven buitendijks werd aangelegd,
werd het beurtschip in 1959 aan een garnalenschipper verkocht en verdween
daarmee de laatste beurtdienst van het eiland Tholen. Naast hun schipper-
zijn waren de Theunisses kooplieden, die op het Thoolse land de landbouw-
produkten opkochten, die ze in Rotterdam op de beurs brachten. Op de
terugweg werden dan de te Rotterdam ingekochte bestellingen meegebracht,

') Zie voor bijzonderheden over deze veerdienst: Jhr. Mr. G. F. Sandberg „Overzetveren in Zeeland"
(Middelburg, 1970) bh. 102.
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die vanuit het huis van de schippers Theunisse op ,,de Kaai" werden thuisbe-
zorgd.

Zo leidden zij, als „middenstanders" met een aantal knechts in dienst voor
de werkzaamheden aan boord, een goed burgermansleven in de kleine St.
Annalandse gemeenschap.

Het eerste beurt schip, waarmee Abraham Theunisse de dienst op Rotterdam voer.

Stamreeks:

I. Abraham Theunisf-
se), geb. Nieuwvliet
(in Zeeuws Vlaan-
deren) op 10 okt.
1787 als zoon van Jan-
nis Teunis en Janna de
Soute.

Volgens de fami-
lieoverlevering deser-
teerde hij uit Franse
krijgsdienst van een
oorlogsschip en dook
onder. Hij vestigde
zich op 1 sept. 1813 te
St. Annaland vanuit
's Heerarendskerke.

Abraham Theunis(se)
ca. 1855 .

(Kopie ca. 1880 naar, niet
meer bekende, daguer-

reoptypie)

Anna van 't Hof ca. 1855

(Kopie ca. 1880 naar, niet,
meer bekende, daguer-

reotypie)
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Hij overleed te St. Annaland 20 nov. 1878. Hij trouwde op 22 jan. 1817 te
St. Annaland met Anna van 't Hoff, dochter van Leendert en Elisabeth Scheele,
geb. te St. Annaland 31 okt. 1795 en overleden aldaar op 3 febr. 1895.

Beiden werden dus stokoud, terwijl van de oude „opa Theun" bekend is, dat hij enkele
jaren voor zijn dood nog eens meevoer naar Rotterdam en bij het aan wal gaan naast de
plank stapte en kopje onder ging in de haven. Weer op het droge reageerde hij met: „ik
was mijn voeten toch maar liever thuis, dat is secuurder". Een rustige humor, die velen
van zijn nazaten kenmerkt(e). Opvallend moet ook zijn spraak zijn geweest. Hij sprak,
naar de familie vertelt niet Zeeuws, maar „Hollands" en heeft, getuige de verhalen, zijn
kinderen en kleinkinderen vaak verteld, dat zijn familie uit het land van Cadzand kwam
en van een „Franse soldaat" afstamde. Wellicht door de roerige Franse tijd was zijn scho-
ling zo gebrekkig, dat hij, in tegenstelling tot zijn 6 jaar oudere broer, bij zijn huwelijk in
1817 verklaarde niet te kunnen schrijven. Bij het huwelijk van zoon Leendert in 1848 was
die achterstand echter ingehaald en tekende hij met zijn vrouw, hoewel niet soepel:

Uit hun huwelijk, geboren te St. Annaland:
1. Janna, 26 maart 1817
2. Leendert, volgt II
3. Elisabeth, 3 juni 1823
4. Jansje, 12 juni 1827
5. Jan, 3 maart 1829
6. Abraham, 12 maart 1832

II. Leendert Theunisse, geb. St. Annaland 3 mei
1820 en daar overleden 5 april 1893
Hij trouwde St. Annaland 30 aug. 1848 met Neeltje
Dorst dochter van Adriaan Marinusse en Neeltje
Keyzer, geb. St. Annaland 17 aug. 1823 en daar
overleden 19 juni 1888.

Uit hun huwelijk, geboren te St. Annaland:
1. Abraham, 6 dec. 1849
2. M?e/(/'e,24meil851
3. Adriaan, volgt III
4. Cornelia, 22 april 1857
5. Janna, Usept. 1859

| 6. Jan, 20 april 1863
Leendert Theunisse, ca. 1870

(foto. Ed. Radermacher, Rotterdam)

III. Adriaan Theunisse, geb.
St. Annaland 4 juni 1852 en
daar overleden 2 mei
1902. Hij trouwde te St. An-
naland 3 aug. 1876 met Janne-
tje Suzanna Dorst, geb. St. An-
naland 5 sept. 1851, dochter
van Cornelis Leendertse en
Cornelia van der Vliet, overle-
den te St. Annaland 29 dec.
1883. Het beurtschip van de Theunisses ca. 1890 in de haven van

St. Annaland. (foto Elenhaas?)
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Een tweede (kinderloos) huwelijk te St. Annaland op 28 apr. 1892 met Janna
Vroegop.

Kinderen uit het
(eerste) huwelijk,
geb. te St. Annaland:
1. Leenden1), 8 aug.
1877
2. Cornelis2), 15 mei
1880
3. Abraham, volgt IV
4. Anna Cornelia, 21
juli 1883

Adriaan Theunisse (vergroting
uit de afgebeelde foto van

zijn beurtschip).

Jannetje Suzanna Dorst ca.
1875 foto: Adr. Elenbaas, St.

Annaland.

IV. Abraham Theunis-
se3), geb. St. Anna-
land 13.3.1882 en
daar overleden 29
jan. 1963. Hij trouw-
de te St. Annaland 17
sept. 1908 met Johan-
na Willemina van Ves-
sem, dochter van Jo-
hannes en Krina Slaa-
ger, geb. Burgh 6 mrt
1882 en overleden
Heerenveen 5 mrt.
1968.

Kinderen uit hun huwelijk, geb. te St. Annaland:
1. Adriaan Johannes, volgt V
2. Krina Jannetje, 1 aug. 1916
V. Adriaan Johannes Theunisse, geb. St. Annaland 14 jan. 1914. Na beïndiging
van de beurtvaart expediteur te St. Annaland. Trouwde te Oud Vossemeer 13
nov. 1947 met Francina Maria Catharina van Engelen, geb. Oud Vossemeer 22
juni 1921 flochter van Willem Jacob en Hendrika Rijstenbil.

Kinderen uit hun huwelijk, geb. te St. Annaland:
1. Hendrika Francina, 27 febr. 1948
2. Johanna Wilhelmina, 27 febr. 1948 •»• w . ZONDERVAN

Abraham Theunisse ca. 1910
foto: Charles van Velzen,

Bergen op Zoom
Johanna Willemina van Ves-

sem ca. 1910

') beurtschipper op Rotterdam 1902-1914
2) beurtschipper op Rotterdam 1914-1929
3) beur t sch ipper o p Ro t t e rdam na 1929. N a de oorlog samen met zijn zoon.
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BANKEN VAN LENING IN ZEELAND

Ten einde een indruk te geven van de Banken van Lening, Taeffels van
Leeninge in Zeeland in de 16e en 17e eeuw, volgt hieronder een opgave van
een aantal dezer instellingen en dergenen, die ze exploiteerden. De gegevens
trof ik aan in archivalia, welke zich buiten de provincie bevinden.

Het blijkt wederom, dat ook in Zeeland in die tijd het de Italiaanse
kooplieden en wisselaars waren, die de Taeffels van Leeninge exerceerden.
Ook zij waren nagenoeg allen afkomstig uit Piemonte, veelal uit de streek be-
oosten Turijn, de plaatsen Asti en Chieri.

Allen, die mij op enigerlei wijze in deze behulpzaam zijn geweest, betuig ik
hierbij mijn oprechte dank.

In Zeeland werden de onderstaande tafelhouders aangetroffen:

ARNEMUIDEN

1596. Michiel Solario.
GA. Schiedam. Certificatiën, nr. 272, fol. 252.
17.9.1588. Michiel Solario, oud ca. 34 jr., coopman tot Dordrecht verklaart dat hij in 1572
diende onder Jacques Ferreris, Th. te Rotterdam en Gouda; hij verklaart voorts, dat een

. onderknecht bij Ferreris malversaties heeft gepleegd.
17.9.1588, Gifteboek, nr. 329, fol. 211-vs.
10.10.1588. Michiel Solario treedt op als lasthebber van SionLus (toen Th.1) te Leiden) bij
de overdracht van het octroy voor Schiedam door Claude de Visque (die dit octroy
13.4.1588 verkreeg) aan Sion Lus.
GA. Leiden. Not. Arch. Nots. Willem Cl. van Oudevliet, nr. 60, fol. 177-vs.
12.10.1596. Michiel Solario, Th. te Arnemuiden optredend voor zich, zijn kinderen en
voor Caesar Solario, zoon van zijn overl. broeder Loys Solario, draagt over aan Lucrelia
Lolly, zijn schoonzr., wed. van zijn andere broeder win. Anthonio Solario zijn huis en erve
„de Goutsbloem" aan de Westdijk te Arnemuiden, voorts de helft van het octroy van de
Tafel aldaar, ter voldoening van 6.000 cgls. wegens geleende gelden.

GOES

1544 Dominique Galoy
1544-1546 Loys Pourquin
1546-1548 Bonifacius Mussys in compagnie met Bernardin de Rubeijs.
1548-1558 Bernardin de Rubeijs.

RA. Brussel. Papiers fol. 77.
ongedateerd, 1550. Bernardin de Rubeijs, marchant piemontois, verklaart n.a.v. een brief
van Sa Maj.té, La royne (d.i. Maria van Hongarije, de Landvoogdes), dd. 29.3.1550, dat
Dominique Galoy op 4.6.1544 octroy verkreeg voor de Tafel te Goes, looptijd lOjaar; dat
hij dit octroy 14.6.1544 overdroeg aan Loys Pourquin, Piedmontois, die het 13.7.1546
transporteerde aan Bonifacius Mussys en Bernardin de Rubeijs, compagnons, welke dit oct-
roy 12.5.1548 overdroegen aan Jaques Balbis (Balbian), eveneens Piemontois, die echter
ziek was geworden en het vóór zijn dood weer overdroeg aan Bernardin de Rubeijs. Het
octroy eindigt jan. 1558. Dominique Galoy was „dienaer" in de Tafel te 's-Gravenhage
(vermoedelijk onder Pierre Bergaigné); in 1548 houdt hij samen met Leurens Germain (die
ook de Tafel te Amsterdam hield) tafel te Deventer.
Pourquin (Parqui), zie Bijbl. NL. / l , p. 40 vlgd. vgl. Mr. R. Parqui in GN./1971, p. 57 vlgd.

') zie Afkortingen en verklaringen.
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Ruim honderd jaar later kwam ik te Goes tegen:
1655-1677 Carel van der Heyden.

GA. Utrecht. Arch. BvL., nr. 1222.
10.7.1655. Hij verkrijgt octroy voor de Stad Goes.

Propyn: nihil.
Pensioen: 20 £ Vlaams (=120 cgls.) p/jr.; de huishuur ad 100 cgls. p/jr.; de repa-
raties aan het huis zijn voor rekening van de Th.
Looptijd: 22 jr.
Ingaand: 10.7.1655.
Interest: panden tot 2. cgls. '/J blanck (3/8 Stuiver) p/wk.p.£
Vlaams(= 16.25% p/jr.).
Spec.Cond.: panden onder 1 cgl. worden niet aangenomen.

vgl. Mensonides es. p.46 vlgd. Van der Heijden overlijdt 's-Gravenhage 4.10.1670; de erven zul-
len de tafel volgens de condities van het octroy hebben voortgezet tot 10.7.1677.

HULST

1473-1483 vermeld Fransquin Gentil.
zie Morel p.238.

MIDDELBURG
zie Mr. G. A. Fokker, De Lomberd en de Bank van Leening te Middelburg, 1872.

Als aanvulling hierop:
De door Fokker p. 15 vermelde Jacob (Jacques) Bois was een neef (oomzeg

ger) van Pierre Bergaigne. Deze laatste verkreeg 1539 voor 12 jaren octro)
voor de tafel te Leuven; deze tafel transporteerde hij 2.9.1545 aan Jacque:
Bois. {Pierre Bergaigne kwam ik ook tegen als th. te Dordrecht en 's
Gravenhage; hij overlijdt 1546.) Op 22.10.1545 requestreerde Jacques Bois to
verlenging van zijn octroy; hij verkreeg dit 29.3.1550 voor 12 jaar
(vgl. RA ./Brussel, Papiers fol.143.)

Fokker noemt op p.16 Dominicus Pierre Vive, welke 1537 voor 10 jarer
octroy voor de Middelburgse tafel kreeg. Hij zal de tafel hebben overgedra
gen aan Jean Mailliardy; deze heeft de tafel echter verlaten, want Loyi
Pourquin, th te Zierikzee verkrijgt 28.7.1546 octroy. (RA./Brussel, Papier;
fol.10 vlgd.). Op 14.4.1550 verklaart deze, naar aanleiding van een „lettre
close" van de Landvoogdes: „tenir seul et sans compaingye table de prest er
la ville de Middelbourg en Zeelande en vertu de loctroy p(arluy obtenu Ie
XXVIIIe de juillet XVe quarante six". (id. fol. 135-vs.)

Sluis

1473-1483 vermeld Gabrieldu Solier.
Morel p. 328. Hij hield tevens tafel te Atrecht en Brugge.

1605-1629 Bartholomeus del Corne.
GA./Utrecht. Arch. BvL., nr. 1179. (copie).
29.12.1604. Aangezien Zeeuws Vlaanderen tot de Generaliteitslanden behoorde, werd
hem het octroy verleend door de Staten-Generaal.
Prpyn: nihil.
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Pensioen: 100 cgls. p.jr. voor de armen.
Looptijd: 16 jr.
Ingaand: 1.2.1605.
Interest: 3 oort (= 1 blanck) p.wk. p.fVlaams (= 32.5% p.jr.).
Hij verkreeg verlening voor 8 jaar; hij was een zn. van Matthieu del Corne, th. te Vlissin-
gen, zie ald.

1629-verm. 1645 Abraham Willemsen Byerman.
GA./Utrecht. Arch. BvL. nr. 1180. (copie).
14.7.1627. Op zijn ingediend request verkrijgt hij octroy van de Staten-Generaal.
Propyn: nihil.
Pensioen: 100 cgls. p.jaar.
Looptijd: 16 jr.
Ingaand: 1.2.1629.
Interest: 3 oort (= 1 blanck) p.wk. p.£Vl. (32.5% p.jr.).
Mogelijk is, dat hij de BvL. tussentijds heeft overgedragen aan Wiggen Verhamme; deze
werd 22.1.1638 Poorter van Sluis, vermeld als „Taeffelhouder van Leeninge te Sluis".

VEERE

1602-1628. SionLuz.
GA./Utrecht. Arch. BvL. nr. 1181.
11.9.1613. Hij verkrijgt octroy van Prins Maurits, Markies van Veere. In het octroy staat
vermeld, dat het vorige, hem verleende octroy dateert van 17.2.1602.
Propyn: 200 f Artois (=200 cgls) a 20 stuivers.
Pensioen:
Looptijd: lOjaar.
Ingaand: 12.11.1618.
Interest: niet vermeld.
zie inz. Sion Luz, Annie Verspille in Leids Jaarboekje 1957, p. 106 vlgd.

1628-1642. Jacques Lora.
Jacques Lora vond ik 1638 eveneens als th. terug te Breda, in compagnie met Francesco
Antonio Tortarolis. Deze laatste was een broeder van Jean Francois Tortarolis, th. te Lei-
den (1635-1653).
zie inz. Tortarolis, W. J. J. C. Bijleveld in Oud Holland XLIV/1927, pp. 183-187. (zijn na-
latenschap).
id.id. L.E., Anna Maria de Sandra.
id.id. W. J. J. C. Bijleveld in NL./1948, kol. 168.
GA./Leeuwarden. Grote Consenten, 1626-1630, fol. 180.
15.7.1628. Jacques Lora, th. te Ter Veer en Robert van Belle, th. te Leeuwarden kopen van
Anthoon de Heyde, th. te Delft en Jacomina Hartman e.l. een huis in de Bagijnestraat te
Leeuwarden voor 2.500 cgls.
GA./Utrecht. Arch. BvL. nr. 1182.
9.9./15.10.1642. De boedel van Jacques Lora is desolaat, wordt „by barnder keerse uyt-
ganck" verkocht. Het hem dd. 14.10.1637 (in te gaan 12.11.1642) door de Prins van Oran-
je voor 11 jaar verleende octroy wordt overgenomen door Bartholomeus del Corne. (vgl.
Sluis).

1642-ca. 1653. Bartholomeus del Corne.
ca. 1657. Carel van der Heyde.

zie Mensonides c.s. p. 46.
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VLFSSINGEN

1594-ca. 1626. Matthieu del Corne.
GA./Utrecht. Arch. BvL. nr. 1.183 (charter).
23.9.1613. Op zijn request tot verlenging van het hem 17.12.1594 door Prins Maurits, als
Markies van Vlissingen verleende octroy wordt gunstig beslist.
Propyn: nihil.
Pensioen: 700 cgls p.jr. te voldoen aan de Rentmr.
Looptijd: 20 jr.
Ingaand: 1.5.1615.
Interest: 3 oort (= 1 blanck) p.wk. p.£Vl. (32.5% p.jr..).
Hij komt o.m. 14.2.1606 voor op de lijst van crediteuren van de desolate boedel van Jac-
ques Balbian Th. te Leeuwarden en diens vader Alexander Balbian te Delft, voor een be-
drag van 1.000 cgls. Het totaal-bedrag der door de crediteuren ingediende vorderingen
beliep 11.545 cgls. 17 st. (GA./Delft. ORA. nr. 169).
Matthieu del Corne, geb. Montbel, Italië ca. 1548, overl. vóór 1626, tr. Ie Clara de Rycke,
transporteert hij zijn octroy aldaar aan zijn kassier, Anthonie dei Ij Moll. Deze familie, aan-
vankelijk Th.'s te Alkmaar vond ik in de eerste helft van de 17e eeuw ook als zodanig te
Dokkum.
Matthieu del Corne, geb. Montbel, Italië va. 1548, overl. vóór 1626, tr. Ie Clara de Rycke,
dr. van Christoffel en Johanna Montagut; tr. 2e Vlissingen 1.12.1612 SaraAdriaans,jó. van
Vlissingen, wonende in de Slijckstraat.
Uit het Ie huwelijk 5 kinderen, waarvan ik noemen wil, naast Bartholomeus overleden
29.1.1664, tr. Vlissingen 8.2.1628 Margarelha Porrenaere (Pornage) het 3e kind, Johanna
del Corne. Zij overlijdt Utrecht 7 dec. 1674, tr. Vlissingen 24.8.1613 als jd. van Vlissingen,
wonende in de Nieuwstraete Daniël de Mitan, jg. van Rijssel (Lille), Th. te Utrecht (in
compagnie met Jeronimo del Ponte, du Pont). Hij overlijdt aldaar 21.9.1636; was een zoon
van Jean en Agnes Maes.
Uit het huwelijk de Milanldel Corne werden 5 kinderen geboren, waarvan ik laat volgen
nrs4 en 5. Het vierde kind was Agnes de Milan, ged. Utrecht, Jacobikerk 28.2.1621, overl.
ald. 6.3.1695, begr. Jacobik. Zij tr. Utrecht, Jacobik. 26A2A636 Justus Kriex, JUD., Advo-
caat voor den Hove van Utrecht, Domheer van St. Marien. (Met zijn broeder, Martinus
JUD. exerceerde hij de Tafel van Leeninge te Groningen.) Justus Kriex werd geboren te
Sneek ca. 1610, overleed Utrecht 11.9.1665, was een zoon van Gisbert, Th. te Sneek en
Bolsward (in de laatste Stad sinds 1612, toen hij de tafel aldaar overnam van Julius Caesar
Macet) en 1 e Alexandrina Balbian. (Zij was een dochter van Joost, Justus Balbian, Med. Dr.
en Ie Josina Fouasse.) Zij woonden in het enorme huis aan de Plompetorengracht te Ut-
recht, thans nr. 3.
Het vijfde kind uit het huwelijk de Milanldel Corne was Johannes de Milan, ged. Utrecht
Jacobik. 6.11.1622, overl. ald. 20.2.1699. Domheer van St. Marien. Tesamen met zijn op-
gemelde zuster Agnes exerceerde hij sinds 1689 de Utrechtse Bank van Lening. Hij tr.
Sneek 1649 (ond.tr. Utrecht 25.7.1649) Alexandrina Martinusdr. Kriex, geb. Sneek, overl.
Utrecht 23.10.1701, dr. van Martinus JUD., Secretaris van Sneek — zie hierboven — en Ie
Petronella Paulosdr. de Ferreris. In 1696 werd hij door Keizer Leopold van Oostenrijk ver-
heven tot Baron de Milan Visconti.
Zie Mr. J. W. Baron d'Ablaing van Giessenburg, Milan Visconti, in De Ned. Heraut 1892,
p. 45 vlgd.
Mr. J. H. de Vey Mestdagh, Jacoba Johanna Guitton etc. in NL./1964, kol. 241 vlgd.
J. W. des Tombe, De Lotgevallen van een oud huis, in De Navorscher 1905, p. 491, vlgd.

ZIERIKZEE

1473 vermeld Thomas Rombault.

Morel p. 238. Hij had eveneens octroy voor de tafels te Delft, Leiden en Middelburg.

vóór 1546 vermeld Loys Pourquin.
Hij wordt genoemd in het door hem 7.7.1546 voor Middelburg verkregen octroy.
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1. Bonifacius Mussys,

Th. te Goes, Zierikzee, 1546.

2 Bernardin de Rubeijs,

Th. te Goes,

Zierikzee, 1546.

;< ' 3. Jacques Balbian,

i. ,:;••' Th. te Leeuwarden, 1601.

4. Octaviano du Pont (del Ponte),

Th. te Utrecht,

broeder van Jeronimo, 1589.

5. GijsbrechtKriex,

Th. te Sneek, 1628.

6. Agnes de Milan,

weduwe Justus Kriex,

Th. te Utrecht, 1694.

CÖ!> 'tctt

i 7. Joost (Justus} Balbian,

Med.Dr., te Gouda, 1589
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1546-1558. Bonifacius Mussys in cie met Bernardin de Rubeys.
vgl. Fokker p. 16.
RA.IBrussel. Papiers fol. 76.
ongedateerd, 1550. Bonifacius Myssus verklaart naar aanleiding van een „lettre close" d.d.
29.3.1549 van de Landvoogdes, dat hij octroy voor deze Tafel verkreeg van Keizer Karel
V op 27.1.1546; op 1.3.1546 heeft hij tot compagnon genomen Bernardin de Rubeys,
evenals hij Piemontois. Het octroy expireert in januari 1558, heeft dus een looptijd van 12
jaren.

ca. 1600. Joan Piedro Balbian.
GA./Utrecht. Arch. BvL. nr. 1215. (charter)
17.2.1601. Blijkens dit charter was hij reeds Tafelhouder te Zierikzee. Na expiratie van dit
lopende octroy over 7 è 8 jaar krijgt hij verlenging voor 24 jaar; geen verdere gegevens als
propyn, pensioen en interest zijn vermeld; verwezen wordt naar Middelburg.

Afkortingen:
Bijbl.NL.: Bijblad van „De Nederlandse Leeuw", diverse delen.
GN: „Gens Nostra", diverse jaargangen.
Mensonides c.s.: Drs. H. M. Mensonides, Drs. A. M. J. de Haan, Mr. J. Roos, „Drie eeuwen

Gemeentelijke Kredietbank", 's-Gravenhage 1973.
Morel: P. Morel, „Les Lombards dans la Flandre francaise et Ie Hainaut", dissertatie, Dijon,

1908.
Octrooi: Oudtijds iedere door de overheid uitgegeven vergunning, waarbij de begunstigde met

uitsluiting van ieder ander een bepaald recht verkreeg. Thans beperktere betekenis: de
exploitatie van uitvindingen door één bepaald natuurlijk- of rechtspersoon onder uit-
sluiting van ieder ander..

Papiers: Papiers de l'état et de l'audience, RAVBrussel nr. 1401.
Pensioen: Jaarlijkse recognitie voor een octroy.
Propyn: Éénmalige recognitie bij de aanvang van een octroy; eigenlijk: drinkgeld, fooi.
Th.: Tafelhouder, oude naam voor de pachter van de Bank van Lening. . .

MIDDELBURG WIJD EN ZIJD
Middelburg (Hoofdstad van de Provincie Zeeland in het Koninkrijk der Nederlanden)
Middelburg (Dorp — voormalige Gemeente — en Polder onder Reeuwijk, gelegen in Rijnland,

Zuid-Holland)
Middelburg (voorm. huis of slot in Kennemerland gelegen, Noord-Holland)
Middelburg (voorm. benaming van het tegenwoordig geheten eiland Poeloe Ramboet op de rede

van Djakarta, Indonesië)
Middelburg (voorm. benaming van een eilandje, gelegen ten N.W. van Celebes, thans genaamd

Sulawesi, Indonesië)
Middelburg (voorm. fort op het Molukse eiland Ambon gelegen, nabij de dessa Baguela, Indone-

sië)
Middelburg (voorm. benaming van het tegenwoordig genaamde baken-rif Karang Poeloe Ram-

bot, ter rede van Tandjong Priok, haven van Djakarta, Indonesië)
Middelburg (of het Vlakke genaamd, onbewoonde klip ten oosten van het eiland St. Maarten,

Ned. Antillen)
Middelburg (voorm. benaming van het tegenwoordige Paramaribo, hoofdstad van Suriname)
Middelburg (Stad-gemeente in Oost-Vlaanderen, België)
Middelburg (een anno 1617 tot graafschap verheven heerlijkheid, wier gebied eertijds gedeel-

telijk gelegen was onder Sluis, Zeeuwsch-Vlaanderen)
Middelburg (plaats in Kaapland, Zuid-Afrika)
Middelburg (plaats in Transvaal, Zuid-Afrika)
Middelburg (plaats in Pennsylvania, U.S.A.)
Middleboro (mogelijk verengelste naam van een plaats, oorspronkelijk Middelburg geheten in

Massachusetts, U.S.A.)
Middlebury (wellicht verengelste naam van een plaats, voorheen Middelburg geheten in Ver-

mont, U.S.A.)
Middelburg (dorp, gemeente Süsel bij Neustadt, Holstein)
Middelburg (gehucht, gemeente Kirchdorf bij Aurich, Neder-Saksen)
Mittelburg (kasteel bij Neckarsteinach, Hessen)
Mittelburg (buurtschap bij Osnabrück, Neder-Saksen)
Mittelburg (gehucht, gemeente Arzlohe, Beieren)
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IV/1 8

JO(O)S(IAS)
PAUWELS

* Waar-
schot

b. Gent
v. 1660
• Axel
(0. Kh.)
8.6.1705

IV/2 9

JANNEKÉ
SCHA EP-
MEESTER

dr. v.
Pieter

Jansz. en
Judith de
(H)Abt

* Axel t.
Juli/Oct.

1655

tv.
17.4.1700

ooli. Axel 16.3.1691
II l/l 4

PIETER
PAULUS

Schepen v. Axel
(1749-'52, 1757-'60„

1770-75)

-.Axel 9.2.1698
• Axel 11.6.1772

IV/3 10

JACOB
MARI-

NISSE<N)

zn. v.
Marinus
Jansz. en
Josyntie

Adriaansdr
Schaep
meester

~Axel
18.12.1675

IV/4 11

ADRIANA
SNIJDERS

dr. v.
Pieter

Willemsz.
en Janneke
de Visscher

t Axel v.
Juli 1702

« I . Axel 20.1/8.2.1696
til/2 5

JANNEKE
MARINISSEN

•Axel 1699
• Axel 17.1.1746

ooi. Axel 3/21.5.1720
II/I 2

JOSIAS PAULUS
Brouwer, Stadsontvanger (1760),

Schepen (1761-'67), Burgerm.
(1775-77, 1779-'81, 1783-'85,

1787-'89en 1794-1802),
Vrederechter (1813) te Axel

~ Axel 23.7.1730 f Axel 8.4.1813

IV/5 12

LEVINUS
DE LEGE

zn. v.
Pieter en

Marie
Fierens

„ . Melden
b. Ouden-

aarde
20.10.1685

1V/6 13

MATIE
(MAYKE)

VAN DYCKE

dr. v.
Cornelis

Theunisz.
en

Elisabeth
Cornelisse

~Axel

18.10.1682

°°Axel 11.3.1707
m/3 6

PIETER
DE LEGE

* Neuzen c. 1710
t vóór 13.5.1752

TV/7 14

JOHANNES
CLAUS

zn. v.
Levinus

Johannesz.
en Maria
Jansdr.

Lammens

•w Axel

7.3.1677

IV/8 15

JANNEKE
BOLLE

dr. v.
Willem

Andriesz.
en Maria

Commers
dr.

Lyekens

* Neuzen
c. 1680

oo Axel/Neuzen
1.1.1703

MI/4 7

MARIA CLAUS

~ Axel 25.6.1710
t vóór 5.10.1737(7)

Axel 20.10/7.11.1731
H/2 3

MARIA DE LEGE

t /b Axel 29.12.1789/1
~ Axel 21.8.1735 of 2.1.1790

oo Axel 30.4/19.5.1751

"• Axel 9 4 1754 M r . P I E T E R f Den Haag 17.3.1796*

PAULUS
Thesaurier v. Axel (1773-'83), Advocaat te VGravenhage (1783-'85), Raad en Advocaat-fiscaal

b.d. Admiraliteit van de Maze (1785-'88), Advocaat te Rotterdam (1788-'95), Raad en
Wethouder ald., Lid Stat. v. Holland en idem van de Alg. Staten van de Federale Republiek,

vervolg. Eerste Voorzitter (1795), Curator v. d. Leidse Hogeschool (1795),
Lid v. d. Commissie v. Vredesonderhand. met Frankrijk, gesloten te Den Haag 16.5.1795, Lid

en Eerste President van de Nationale Vergadering der Bataafse Republiek 1796.
oo 's-Gravenhage (N.k.) 3/17.6.1781 FRANCOISE HENRIËTTE VOCKESTAERT

~ Delft (O.k.) 8.5.1755,
t Den Haag 6.11.1806, dr. v. Mr. Hendrik en Theodora Catharina Mouchon

Samenstelling: Fr. I., A.R.K. en J. de V.
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.Mr. PIETER PAULUS (1754-1796)

Gesproten uit een van origine voornamelijk Vlaams voorgeslacht en opgevoed in een regionaal
aanzienlijk regentenmilieu, studeerde de Axelse burgemeesterzoon rechten aan de Utrechtse en
Leidse universiteit alwaar hij op 12 December 1775 promoveerde op een dissertatie getiteld De
origine, progressu et solutione nexus foedalis Flandriam inter et Zeelandiant. De begaafde, welspre-
kende en eerzuchtige jonge Zeeuwse advocaat doorliep verchillende ambtelijke en bestuurlijke
functies in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die a.h.w. voorbehouden waren voor le-
den uit de regentenkringen. Evenals zovelen werd hij gegrepen door de denkbeelden van de
„nieuwe tijd", die ingeluid werd door de Franse Revolutie. Dit bezorgde Paulus de ontzetting uit
zijn bedieningen en wel op instigatie van een andere Zeeuw, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel,
de laatste Raadpensionaris (zie voor diens kw.staat: Sibbe, 1942, blz. 179/187), die later moest er-
kennen Paulus onbillijk te nebben behandeld. In Januari 1795 was aller oog op hem gevestigd,
daar men hem hield als enige patriot die het schip van Staat in de juiste koers zou kunnen hou-
den. In het nog federalistische staatsbestel van de nieuwe Republiek gewerd hem op 5 Mei 1795
het voorzitterschap van de Staten van Holland, terwijl hij na de verkiezingen van de eerste Na-
tionale Vergadering (het hoogste regerings- en gezagsorgaan in den lande) met nagenoeg al-
gemene stemmen op 27 Januari 1796 tot President verkozen werd, waarmede Mr. Pieter Paulus
a.h.w. tot „Staatshoofd" van de Bataafsche Republiek werd.

Reeds op 17 Maart van het zelfde jaar overleed hij aan een tien dagen eerder zich openbaren-
de longontsteking. Met groot ceremonieel en veel plechtigheid werd hij ten grave gedragen. Zijn
weduwe, de Delftse secretarisdochter Francoise Vockestaert gaf van dit droevig gebeuren ken-
nis door middel van een advertentie, een slechts kort te voren in zwang gekomen gewoonte:

Heden is myn teederpeliefde Man, Mr. PiETER PAULUS»
nt eene Caurrale, ziekte vin weinige dagen , in den ouderdom
van byna 43 laren, tot myne bittere droefheid,- overleden.
Ik geef,van dezan voor my, en voor allm die.hem kenden,
too.gevoelifcn flag kennis langs .dezen tans fjebruiklyken weg; .
my verzekerd houdende van de. deelneming myner Vrienden in
dit fmertljk verlies,, veraseke ik va» Condoleanticbneven te
worden verfcbooad.
' -; • FRANCOME HENRIETTE VOCKESTAART,

. . , . - . Weduwe van P. P A U L U S .
Hagt dm 17 Maart 1796.
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Voor genealogen, heraldici, kunstliefhebbers en historici heeft „burger" Paulus echter een
kwade bekendheid verworven met zijn nog als Hollands representant ontworpen en door de Sta-
ten aanvaarde maatregelen (Resolutie van Prov. Representaten v.h. Volk van Holland dd. 8 Juni
1795) tot het doen verwijderen van wapens, opschriften, eretekenen enz. op monumenten, ge-
vels, epitaphen, grafzerken, gestoelten etc. Dit leidde tot een ongekend vandalisme, dikwijls met
fanatisme toegepast waardoor veel onvervangbaar erfgoed en kunstbezit voor goed verloren is
gegaan. Een vernielzucht slechts te vergelijken met de beruchte beeldenstorm in de 16e eeuw
die zijn spoor van zinloze vernietiging door onze gewesten trok . . .

A.R.K.

Publicatie om-
trent het begra-
ven buiten de
Kerken; de Li-
vryert en Eerc
geftoeltem.

Ingevolge het Decreet? vait den 2. deezer, heeft de Burger Pauliw
geëxhibeert de Concept-Publicatie, uit krachte der gedaane voor-

dragt van gemelden dag, omtrent het begraaven buiten de Kerken,
hec draagen, van Livryen,. en het wegneemen van de Wapens in de
Kerken erv voor de Huizent en,,EeregeftaeUens in de Kerken; welk
Concept, bies na volgt, geïnfereer&i

P L A C A A T>

De provifioneele Reprajfentanten van het Volk van Holland, allen den
genen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap,

doen te Weten, dat wy in overweeging hebbende genomen, hoe met dö
grondbeginfelen in onze Publicatie van den 31. January 1795. vervat eü ten
rigtfnoer van onze eigene verrigtingen en gedrag aangenomen, en >yaar op
het Gebouw der toekomstige waarlyk vrye, en met de onverganglyke Rech-
ten van den Mensen en Burger overeenkomende, Regeringsform moet wor-
den gevestigd, geenzins zyn overeentebrengen de overblyfzels zoo van het
bygeioof der voorige tyden, als van de dwazze trotsheid der zoogenaamde
Kdele of Riddérlyke geflagtcn, welken, tot fchande der tegenwoordige meer
verlichte tyden , en van de zoo gelukkig in deeze Republiek herkreegene
Vryheid, nog heden in onze Kerken gevonden worden; en boven dien ge-

93



confidereenl hebbende, dat, hoe zeer de nadeelen, welken uit het begraven
in de Kerken naar het oordeel van deskundigen moeten voortvloeijen, en
nolc dadelyk ondervonden worden voor de gezondheid der genen, die de-
zelve Kerken frequenteeren , door niemand immer tegengefprooken zyn of
kunnen worden» echter de loflyke voorbeelden, om van die fchadelyke ge-
woonte aftegaan, zeden eenigen tyd op verfcheideile Plaatfen van ons Land
gtgeeven , van geen genoegzaamen invloed ter navolging zyn geweest, en
het dus van onzen onvermydelyken pligt is, om, door onze tusichenkomsr*
dp betere uitwerking derzelve ten nutte van het algemeen .welzyn te bevor-
deren; ^_ en voorts ook in aanmerking genomen hebbende, dat het ophan-
pen of plaatfen van Wapenfchilden in Kerken of voor Huizen of andere
Gebouwen tot niecs anders dient, dan orrt de vooroordeelen aantekweeken
en te onderhouden, als of die geenen, welken zich die Wapens toeëigenen#
vnnrtrcflyker wezens warert, dan hunne Natuurgenooten, uit welke inbeel-
ding dan ook gefprooten zyn de befpotlyke tituls van Hoog-Edel, Hoog-»
pebooren, Iloogwelgebooren, Hoogedel Geftrenge, of Weledel Geftrengé
Heer, met welke de eene Mensch zich door den anderen, zelfs na zyert
dood, en dat in plaatfen, die niets dan de zuiverde nederigheid en eenvou-
digheid behoorden te ademen, laat begroeten; en voorts ook de nog haat-
Kkcr gewoonte van zynen Medemensch, die in het geval i s , van om hec
n.not van kost, loon, kleeding en huisvesting zyne natuurlyke vryheid voor
cenigen tyd tegen eenen dienstbaaren (laat te moeten veiwisfelen, daar toe
nog daarenboven te verpligten, dat de Teekens deezer dienstbaarheid' doot
vcclverwige uitmonfteringen van allerleien aart op de Kleederen alomme met
zich moet draagen. .

En cindelyk nog geconfidereerd hebbende, dat de Banken van Distinctie of
zoogenaamde Eergeftoeltens voor byzondere Collegièn, Ambtenaars of Fami-
lien, thans in onze Kerkert plaats hebbende, hoe zeer juist niet uit de bo-
vengemelde onrzaaken afkomstig, echter ter deezer plaatfe almede eene on-
behoorlyke onderfcheidinge vertoonen tusfehen den Burger, die met het pu-
bliek beftuur is belast, en zyne Medeburgers, die hem daartoe hebben aan-
gefield, waar door het denkbeeld van Gelykheid, het welk vooral by den
cerstgemelden nimmer uit het oog behoort verlooren te worden, te zeef
word verzwakt — of waar door de onderfcheiding van tydelyken Beifierdec
des Volks en het Volk zelve, althans op een' tyd en plaats, word gevor»
derd» alwaar dezelve in geenen deele kan te pas komen:

ZOO IS H E T , dat wy om alle deeze redenen hebben goedgevonden
en gedecreieerd, gelyk wy decreteeren by deezen:

Art. i»

Dat fnet den aanvang van tiet eerstkomende jaar 1796., alomme binnen
deeze Provincie zal moeten cesfeeren het bcgraavui van Lyken iu alle K«»
ken, mitsgaders ook binnen de Steden of Dorpel).

Art. 2.

Dat ten dien einde binnen den loop van dee2en jaare 1795., en wel, zob
veel mogelyk, voor de maand November, of immers uiteilyk December de-
Bes jaars, door elke Municipaliteit zal moeten worden aangelegd, en teü
gebruike vervaardigd, eene, zoo veel mogelyk van Huizenen gemeene We«
gen verwyderde, Begraafplaats, of Begraafplaatfen, die wel groot er, maat
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niet kleiner, zal of zullen mogen zyn, dan alle de Grafrteden, of Begraaf»
plaatfen te «amen genomen, welken in elke Stad of Parochie refpective thani
gevonden worden, en op dezelfde wyze in eigen Graven, Huurgraven en
gemeene Graven verdeeld zullen moeten worden»

Art. 3.

Dat na nek einde van deezen jaare 1795. peene Graffteden In eenfge Kerfc
fcieer zullen mogen worden geopend of geroerd, ,maar alle dezelve geüooten
tullen moeten worden gelaaten, ten minsten, toe den jaare 1810.

Art. 4.

Dat aan een ieder, die thans een Grafïlede in een Kerk bezit, tegens
óvergifte-«yner bewyzen van eigendom, door de Municipaliteit zal worden
'ter hand gefield een Acte tot bewys van eigendom van een gedeelte in de
hieuw aangelegde Begraafplaats, of Begraafplaatfen, hem by 't Lot te beurt
gevallen, en evenveel Lyken als zyn geweezen Kerkgraf kunnende bevatten,
sonder dat by daar voor ietwes zal moeten betaalen.

Art. 5.

Dat de oude Grafzerken in de Kerken zullen moeten worden gelasten,
soo lang de opzichters derzelven , of zoogenaamde Keikmeesteren zulks
verkiezen; doch dat daar op alleen de Naamen en Sterftyden> doch niet de
Wapens zullen mogen blyven, welken zoo dra doentyk zullen wordeu uit*
gehakt.

Art. 6.

Dat op de voorfz. nieuwe Begraafplaats, of Begraafpfaatfen, door de Be-
zitters van Graven, zulks verkiezende, wel Grafzerken ten hunnen kosta
gelegd zullen mogen worden, en daar op geftcld de Naamen en Sterfiyden
der aldaar Begravenen, doch zonder cenige 'lituls of Wapens.

Art. 7.

Dat het vervoeren der Lyken naar zoodanige Begraafplaatfcn za' moeten
gefchieden, in alle ftihe, zonder eenige praal, of noodeloozcn omflag, het
ty te voet» of met een gefehikt R y of Vaartuig, naar de gelegenheid der

Art. 8.

Dat wegens die vervoeringe geen dubbel Begraafrecht zal behoeven be-
taald re worden; maar wel, wanneer een Lyk, naar eene andere Begraaf-
plaats , (Jan die van de Stad of Parochie, waar zulk een Mensch geftorven
is, vervoerd word.
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Art. p.

Dnt voor den i . September 1795. alle Wapens en Rouwkasfen, door of
van wepe de Eigenaars derzelven ten hunnen koste, doch onder opzicht
der refpeclive Kerkmeesteren , uit de Kerken zullen mogen worden wegge-
haald, en dat de overblyvende, voor de maand Oclober, ten behoeve det
Armen of Kerken van elke Plaats zullen worden geamoveerd.

Art. 10.

Dat dit echter niet toepasfelyk is op Tombes, Gedenkftukken van Kunst,
of diergelyke monumenten, waar door men de nagedagtenis van Vaderland-
fche Staatsmannen, Helden, Geleerden of Kunstenaars t'eeniger plaatfe heeft
willen vereeren, en vereeuwigen.

Art. 11.

Dat mede voor den 1. September 1795. van de Voorgevels van alle Hui-
2cn, andere Gebouwen, als mede van alle Koetfen, Jachten en andere Ry«
of Vaartuigen, door de refpeétive Eigenaars zullen moeten worden weggenomen
of inrgehouwen alle Wapenfchilden en Ornamenten van heraldie, op pcene,
dat zulks in de voorfz maand, op ordre der Municipaüteit, doch ten kos*
ten der Eigenaars, zal worden ten uitvoer gebragt.

Art. 12.

Dat almede voor den t. September deezes jaars, alle gedistingueerde Ge-
ftceltens in de Keiken, zoo veel mogelyk, zullen worden egaal gemaakt,
en tot plaatfen, gelyk met alle anderen, zonder eenig teeken van onderfcheid,
gefchikt zullen worden, zoo dat voortaan de Leden van eenige Collegien
of Ambtenaars , Heeren of Vrouwen van Plaatfen, geene afgezonderde of
boven andere uitflekende Zitplaatfen, uit hoofde hunner qualiteit, zullen
mogen hebben.

Art. 13.

En eindelyk, dat, hoe eerder zoo beter, maar uiterlyk voor den 1. Sep-
tember 1795., zal moeten ophouden het dragen van Leveryen, op poene,
dat een iegelyk, die, na dien tvd, word aangetroffen, eenig ftuk van Le-
veryklceding aan zyn Lyf hebbende, dadelyk door de Dienaars der Juftitie
zal worden gcapprehendeerd, in een Wachthuis gebragt, on hem aldaar die
Kleeding uitgetogen; en dat, wanneer dezelfde Perfoon andermaal in zoo-
danige kleeding gevonden word. hy, zonder figeur van Proces, zal worden
gecondemneeid? om als een verlaagd Wezen, dat zyn eigen fchande na-
jaagt, in zyn Levery, op een Schavot of Kaak ten toon gefield, en voorts
uit het Territoir van den Rechter gebannen te worden; zullende, desniette-
min, die genen, ten wier Huize zoodanige Leverydragende Perfoonen woo»
nen, of in wier aéïueele dienst zy zyn, deswegen verbeuren voor de
eerltc reize een boete van honderd, en voor de tweede reize, een boete
van duizend goude Ducaaten , een derde voor de genen, die den Le-
verydraager hebben geattrappeerd, of aangebragt, een detde voor de
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Armenkasfen der Plaatfe, en een derde voor den Officier, die de Calange
zal hebben gedaan.

En op dat niemand voorwende van deeze inrigtingen onkundig te zyn
geweest, zal deeze alommc gepubliceerd en gcafligcerd worden, waa, zulks
behoord en gewoon is te gctc/iiedcn.

Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 8. Juny 1795.
Het Eerfte Jaar der liataaffche Vryheid.

(Was geparapheerd )

P. Gevers, vt.

(Ondef ftond,)

Ter ordonnantie van de Provf*
fioneele Repuefentanten van
het Volk van Hulland.

(Was geteekent)

C. Scheffer.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorn. Concept-
Publicatie te approbeeren, en in dier voegen te arresteeren; waar
van de noodige Publicatie en affiétie zal worden gedaan daar hetzelve
te gefchieden gebruikelyk is.

St. Joris Doelen te Middelburg
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SAAYMANS VADER

De eerste drager van deze dubbelnaam

Het wapen Saaymans Vader. De kwartieren I en IV zijn het wapen Vader, de kwartieren II en III
het wapen van de Zeeuwse familie Saaymans (een zaaiende man). Pieter Hendrik Saaymans
Vader voerde dit wapen, ook bestaat de mogelijkheid dat reeds Abraham Vader dit

alliantiewapen is gaan voeren.

Abraham Vader, geboren te Kortgene 23 febr. 1770, telg uit de vooral in
Noord Beveland zeer invloedrijke familie Vader, zelf burgemeester te
Kortgene, dijkgraaf, ambachtsgerechtigde en grondeigenaar, trouwde te
Middelburg 22 juli 1794 met Catharina Margaretha Saaymans, die daar 2 febr.
1763 was geboren.
Uit het huwelijk van Abraham Vader en Catharina Margaretha Saaymans
werden 3 dochters en 2 zonen geboren, waarvan uitsluitend de oudste zoon,
Pieter Hendrik, direct bij de geboorte de dubbelnaam Saaymans Vader
meekreeg. De overige 4 kinderen bleven normaal met de naam Vader door
het leven gaan. De oorzaak van het meegeven van de moedersnaam
Saaymans kan gelegen zijn in het feit dat deze naam dreigde uit te sterven of
hierin, dat de moedersfamilie extra geëerd diende te worden omdat
Catharina Margaretha als erfdochter fungeerde. Ook is het mogelijk dat
beide factoren in het geding waren.
Pieter Hendrik Saaymans Vader werd geboren te Zierikzee 17 juli 1799 en
aldaar gedoopt 24 juli 1799. Het is niet duidelijk waarom deze geboorte in
Zierikzee plaats vond; de familie woonde waarschijnlijk vanaf 1794 korte tijd
in Middelburg en daarna permanent in Kortgene.

Maatschappelijke positie
Pieter Hendrik Saaymans Vader behoorde tot de geestverwanten van Mr. G. Groen van
Prinsterer, met wie hij reeds aan de universiteit een nauwe vriendschapsbetrekking had
onderhouden. In het periodiek „Nederlandsche gedachten" wordt in 1871 Saaymans Va-
der door Groen van Prinsterer betiteld als zijn „academie-vriend". Evenals Groen van
Prinsterer studeerde hij in Leiden rechten en letteren. Hij werd er 15 sept. 1817 als stu-
dent ingeschreven en promoveerde er 8 juni 1824 op de dissertatie: „de Q. Aelio Tubero-
ne Jurisconsulto, ejusque quae in Pandectis exstant fragmentis"; in het Nederlands ver-
taald: „Over de rechtsgeleerde Quintus Aelius Tubero en over fragmenten van hem die in
een samenvatting van het Romeinse recht duidelijk naar voren komen".
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Hierna vestigde hij zich in Goes waar hij werd aangesteld als griffier bij de „Regtbank
van eersten aanleg". Hij werd 15 mei 1857 tot lid der arrondissements-rechtbank te Goes
benoemd en 20 nov. 1866 voor dat district tot lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. Hij hield hierin zitting tot de algemene verkiezingen van 1879, toen hij zich niet
meer herkiesbaar stelde.

Mr. Pieter Hendrik Saaymans Vader
1799-1891

Het graf van Mr. P. H. Saaymans Vader op
het kleine kerkhof in het gehucht Eversdijk.

De buitenplaats Eversdijk, gefotografeerd op het eind van de
vorige eeuw. De bewoners waren toen Jhr. Mr. J. J. Pompe van
Meerdervoor en zijn echtgenote Catharina Margaretha Saaymans
Vader, de oudste dochter van Mr. P. H. Saaymans Vader. Na
beëindiging van het boerenbedrijf ter plaatse in 1894, was de
achter de villa gelegen landbouwschuur afgebroken. Op de voor-

grond de bakkeet van de voormalige boerderij.

Het kapitale pand Grote
Kade 22 te Goes (met de
witte deuromlijsting), tot
voor kort als kantoor van
de AMRO-bank in gebruik,
zoals dit er eind 1975 uit-
zag. In de vorige eeuw was
dit vele jaren het woonhuis
van Mr. P. H. Saaymans

Vader.
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Politieke aktiviteiten
Saaymans Vaders' in politiek opzicht anti-revolutionaire ideeën kwamen vooral tot uit-
drukking in zijn aktieve deelname aan de ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs
in Nederland. Naast zijn aktiviteiten in de Tweede Kamer was hij tevens lid van de hoofd-
commissie van de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.
Op plaatselijk niveau had hij zich in Goes, waar hij van 1837 tot 1868, met een korte on-
derbreking in 1851-1852, lid van de gemeenteraad was, vele jaren ingespannen om de
oprichting van een Christelijke School te bewerkstelligen. Deze oprichting kreeg door
toedoen van de Minister van Binnenlandse Zaken uiteindelijk in 1852 zijn beslag. In zijn
„Adviezen in de Tweede Kamer der Staten Generaal" constateert Groen van Prinsterer,
sprekend op de tegenwerking in die periode, dat in Goes „het systeem van onverdraag-
zaamheid aan het volle licht komt". In de Tweede Kamer woedde in 1878 de schoolstrijd
op z'n hevigst; de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Kappeyne van de Coppello,
droeg toen een nieuw ontwerp van wet voor, dat er op aangelegd was, het Christelijk on-
derwijs geheel té vernietigen. Met zeven andere anti-revolutionaire kamerleden werd
hierop door Saaymans Vader een collectieve nota ingediend, waarin zij „met den mees-
ten ernst en aandrang opkwamen voor de heiligste belangen van het Nederlandse volk".
Aan het slot er van zeiden zij: „In naam van Hem, in Wiens kracht wij ook tegenover
eene overgroote meerderheid, onbeschroomd durven optreden tot handhaving van het
recht der natie op waarachtige vrijheid van onderwijs, tekenen wij tegen de bij dit wets-
ontwerp voorgestelde regeling van het volksonderwijs protest aan".

Bezittingen

In materieel opzicht was Saaymans Vader op z'n minst tot de welgestelden te
rekenen. Naast de grote woning aan de Groote Kaai" bezat hij in Goes twee
andere woningen en verder in Zuid- en Noord-Beveland vijf hofsteden.
De plek die hem waarschijnlijk het meest na aan het hart lag, was de hofstede
Eversdijk onder Biezelinge, een eeuwenoude boerderij die hij met een jacht-
huis liet uitbreiden en welk geheel in 1858 aanzienlijk werd verfraaid en uit-
gebreid, o.a. door er een verdieping op te bouwen en er een stuk aan te bou-
wen. De oorspronkelijke boerderij kreeg hierdoor volledig het karakter en
de allure van een buitenplaats. Tot plm. 1900 werd de omgeving van de villa
de warande genoemd, wat wijst op de rijke beplanting met sierbomen.
Dit huis Eversdijk werd 's zomers door Saaymans Vader bewoond, terwijl in
de winter de woning in Goes werd betrokken. Officieel werd hij op 31 aug.
1868 met zijn in 1850 geboren jongste dochter Gabriëlle Henriette en de Duit-
se gouvernante Alwine Mollmann in Goes van het bevolkingsregister afge-
voerd en in Kapelle, tot welke gemeente Eversdijk behoorde, ingeschreven.
Zijn tweede vrouw, Gabriëlle Louise van Rijswijck was op 23 sept. 1867 overle-
den.
Het is wel aannemelijk dat hij zich ook na 1868 in het winterhalfjaar voorna-
melijk in Goes ophield, de woning aan de Grote Kade hield hij tot 1880 in be-
zit. Daarna verbleef hij permanent in Eversdijk.
Hij overleed er 18 maart 1891, bijna 92 jaar oud en werd er op het kleine ver-
vallen kerkhof begraven.
Van het familievermogen ging in de laatste periode van het leven van Mr. P.
H. Saaymans Vader een groot deel verloren. De in 1872 met zijn jongste
dochter gehuwde bankier Jacob van Oordt had verliezen geleden tengevolge
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van speculatieve beleggingen en aangezien Saaymans Vader zich hiervoor
borg had gesteld, had dit financiële aderlatingen tot gevolg.
Ook de met zijn oudste dochter gehuwde Jhr. Mr. J. J. Pompe van
Meerdervoort schijnt in het speculeren weinig geluk te hebben gekend. In het
gedenkboek G. H. G. von Brucken Fock lezen we tenminste als uitspraak
van de dochter van Pompe van Meerdervoort: Mijn ouders waren zeer
gefortuneerd, maar Papa heeft gespeculeerd en het hele fortuin van Mama is er
aangegaan. Dit speelde zich af omstreeks 1880-1885.
Zou het spreekwoord dat geldbuidel en bedelzak geen honderd jaar aan
dezelfde deur blijven hangen, dan toch een kern van waarheid bevatten?
Bronnen:
1. Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER: Nederlandsche Gedachten.
2. Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER: Adviezen in de Tweede Kamer der Staten Generaal, tweede deel.
3. J. KUIPER, Geschiedenis der wording en ontwikkeling v.h. Chr. lager onderwijs in Nederland.
4. Nederlands Patriciaat 1912.
5. Gedenkboek G. H. G. von Brucken Fock 1859-1935.

G. J. LEPOETER

STOOFMAN TE BURGH
(westerschouwen)

Familieaantekeningen STOOFMAN, uit een Pieter en Jacob Keur-bijbel uit
1736.

In Burgh den 4 mei 1746. Desen Bijbel behoort toe Pieter Willemse STOOFMAN
en sijn vrouw Cornelia Gijllisse D 'OOGE, maar moet noijdt verkogt worde omdat
onse voorouders en ouders en kinders alle in opgeschreeven staan; met sterven van
den laatsten sij vader of moeder altijd blijven den oudsten soone ofdogter die dan t
huys word sonder tegen seggen van ijemant wije het soude mogen sijn.
Geschreeven den 20junij 1778. P. W. Stoofman.

In jaer onzes Heeren 1686 is gebooren Willem Pieterse Stoofman. Injaer
onses Heeren 1692, den 27 october is gebooren Cornelia Rogiers van Splunter.
Samen getrout in begijn van meije 1717.

Den 28 marte 1730 is overleeden Willem Pr. Stoofman, oud 44 jaar en heeft
nagelaaten sijn vrouw met drie kinderen: Pieter Stoofman, Rogier Stoofman en
Crina Stoofman, waarvan Rogier is overleden dem 21 november 1753 oud en
weinigh minder als 33 jaaren. Cornelia Rogiers van Splunter is overleden den 7
september 1756, oud een weinigh minder als 64 jaar.

In het jaer onses Heeren Jesu Christij anno 1717 is gebooren Pieter Willemse Stoofman,
den 15 augustus, op een sondagh.
Getuige: Adriaenje Pieterse Stoofman.

In het jaar onses Heeren Jesu Christij anno 1725 is gebooren Cornelia Gillesse Dooge,
den 14 augustus, en te same getrout den 1 juny anno 1745, op een dinsdagh.
Getuige: Adriaantje Tromppers.

In het jaar onses Heeren Jesu Christij anno 1745 is gebooren ons eerste kint, een dogter
soude genaamt sijn Cornelija Stoofmans, maer is dood geboorn den 30 october s morgens
ten 4 ure op een saterdagh.
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In het jaar onses Heeren Jesu Christij, anno 1746 is gebooren ons tweede kint, een soo-
ne is genaamt Willem Prs Stoofman, den 26 september op een maandagh na middagh ten I
ure.
Getuige: Cornelis Rogiers.

In het jaar onses Heeren Jesu Christij anno 1749 is gebooren ons derde
kijnt, een dogter is genaamd Neeltje Prs Stoofman, den 10 october, op een
vrijdagh 's morgens ten 8 ure.
Getuige: Neeltje Jacobsdr.

Neeltje Stoofman is overleden den 29 september 1806, op een maandag-
avond, was oud geworden 57 jaar min elf dagen.

In het jaar onses Heeren Jesu Christij anno 1751 is gebooren ons vierde
kint, een soon genaamt Cornelis Pieterse Stoofman, den 25 augustus, op een
woensdagh, 's morgens ten 8 ure en is gestorven 1790, den 16 januarij
's avondsten 10ure.
Getuige: Cornelia Rogiers.

In het jaar onses Heeren Jesu Christij anno 1754 is gebooren ons vijfde
kint en is genaamt Geertje Pieterse Stoofman, den 1 januari op een dinsdagh
's middaghs tusschen 11 en 12 ure.

Pieter Willemse Stoofman, geboren in het jaar 1717, is overleden op den 7 december
1786 op een donderdag en was oud geworden 69 jaar en drie maanden en 22 daagen.

In Burgh, in het jaar onzen Heere Jesus Christus 1794 is geboren Leenden Pieterse
Stoofman, den 17 meije, op een vrijdagmorgen tussen 6 en 7 uure.

Cornelis Pieterse Stoofman is gestorven den 16 januarij 1790 op een
zaaterdagavond ten tien ure en was oud geworden 38 jaar en vijf maanden
min 9 daagen.

Geertje Stoofman is gestorven den 11 september 1808, op een zondagmorgen
ten 8 uure, was oud geworden 54 jaar 8 maanden en 10 daagen.

J.L. BRABER

STAMREEKS BOOGERT

Tholen, Oosterland (Zld.), 's-Gravenhage

Juist voor Zeeland geldt m.i. dat ieder genealogisch gegeven, hoe beknopt
ook, anderen aanknopingspunten kan bieden. Daarom volgt hier een
afstamming in rechte lijn van de familie Boogert (Boogaard, Boogaers,
Boogard, Boogerd, Bogaers), oorspronkelijk afkomstig van het eiland Tholen,
in de negentiende eeuw verhuisd naar Schouwen-Duiveland en in de
twintigste eeuw gedeeltelijk naar Holland.

De verschillende schrijfwijze van de naam, soms gebruikt dezelfde persoon
bij verschillende geboorteaangiften steeds weer een andere spelling, is
volgens mij naast slordigheid te verklaren door „verhollandsing" op schrift
van de in het Zeeuws uitgesproken naam. De huidige spelling is pas in de
laatste drie generaties consequent volgehouden.
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I. Adriaan Boogaard, overl. Tholen 1686, tr. (l)Adriana van der Week, tr.(2)
Elisabeth Willems.

uit dit tweede huwelijk

II. Wilm Boogert, geb. onder Tholen 1662, tr. Stoffelina Cornelisse de Ron-
de.

uit dit huwelijk o.a.

III. Anthony Bogaers, ged. Oud Vosmeer 11.2.1703, begr. Oud Vosmeer
6.7.1758, tr.(2?Tholen 19.12.1751 Josina Bonday.

uit dit huwelijk o.a.

IV. Willem Boogaart, ged. Oud Vosmeer 12.1.1754, overl. Rilland vóór
1821, tr. Oud Vosmeer 27.4.1777 Martha Scharre, ged. Oud Vosmeer
29.4.1759, overl. Oud Vosmeer vóór 1821, dr. van Lucas Scharre en Pieter-
nella Slootmaker.

uit dit huwelijk 9 kinderen w.o.:

V. Lucas Boogard, ged. Oud Vosmeer 28.7.1782, arbeider, tr. Antonia Wil-
lemina Ko(r)t, ged. Halsteren 6.11.1785, overl. Tholen 18.2.1834, dr. van Ma-
rinus Kot en Neeltje Tamerit.

uit dit huwelijk 4 (?) kinderen w.o.:

VI. Anthonij Boogard, geb. Tholen 18.12.1822, overl. Oosterland, metse-
laar, stamper in de meestoof, tr. Tholen 15.4.1847 Maria Cornelia de Korte,
geb. Tholen 1824/25, dr. van Andries de Korte en Johanna File.

Anthonij verhuist vóór 1850 naar Nieuwerkerken + 1852 naar Oosterland.

uit dit huwelijk in leven gebleven 6 kinderen w.o.:

VII. Lucas Willem Boogerd, geb. Oosterland 22.6.1867, overl. Oosterland
29.7.1923, metselaar-aannemer, tr. Oosterland 16.8.1889 Klaasje Kloote, geb.
Oosterland 8.10.1866, overl. Zijpe (Bruinisse) 5.11.1942, dr. van Jakob Kloo-
te en Aaltje van Popering.

uit dit huwelijk in leven gebleven 10 kinderen w.o.:

VIII. Jacobus Adriaan Boogert, geb. Oosterland 21.8.1905, hoofdonder-
wijzer, tr. Oosterland 31.12.1926 Janna van der Hulle, geb. Oosterland
31.8.1906, dr. van Frans van der Hulle en Pieternella Scherpenisse.

uit dit huwelijk 5 kinderen w.o.:

IX. Lucas Willem Boogert, geb. 's-Gravenhage 24.9.1931, leraar geschiede-
nis, tr. 's-Gravenhage 15.5.1956 Susanna Johanna Moerkerken, geb. Vlaardin-
gen 22.2.1933, dr. van Gerardus Arie Moerkerken en Susanna Johanna van
den Berg.

uit dit huwelijk 3 kinderen.
a. Susanna Johanna Boogert, geb. 's-Gravenhage 7.7.1958
b. Anne Davine Lucia Boogert, geb. 's-Gravenhage 29.11.1959
c. Jacobus Adriaan Boogert, geb. 's-Gravenhage 6.11.1962

L. W. BOOGERT
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IIl/l 4

Mr. JOHAN GUILIELMUS
SCHORER
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t Middelburg 9.4.1747

V/5 20
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(1667)
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28.8.1633
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15.6.1684
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ANNA
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dr. v. Simon
Willemsz. en

Sara Bruinincks

' 'Middelburg
1.9.1642

t Brouwershaven
13.2.1682

„van schrik over
den watcrvlocd"

Middelburg

23.9.1669

IV/3 10

SIMON
DUBUISSON

* Brouwershaven
6.5.1676

t Middelburg
17.1.1738

V/7 22
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24.12.1655

t
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MAGDALENA
VERWOUT NOIRET

*A~ Amsterdam (N.k.)
14/16.5.1677

t Middelburg
11.1.1715

«Middelburg 19.9.1697

111/2 5

JOHANNA SARA
DU BUISSON

•Middelburg 8.9.1701
t Middelburg 22.11.1759

oo II Middelburg 29.8.1724

ii/i Mr. JOHAN GUILIELMUS SCHORER
Heer v. St. Philipsland

Raad, Schepen en Burgemeester v. Middelburg (1755-1769), Gecomm. Raad v. Zeeland
(1770-1783) Raad t. Admiraliteit v. Zeeland (1770)

* Middelburg 6.10.1733 t Middelburg 15.4.1783
oo I Middelburg

* Middelburg 5 71760 Jhr. Mr. J A C O B H E N D R I K
2e Pensionaris (1781) en Burgemeester v. Middelburg (1786-1795), Raad (1802) en President v. d. Raad v.

v. Middelburg; Commissaris-generaal v. Zeeland (1814); Gouverneur v. d. Prov. Zeeland (1814-1818); bij Besl. ,
f TnltrAPcitoit
universiieii

cc I Middelburg 2.9.1786 JOHANNA CORNELIATHIBAUT» Middelburg
oo II Middelburg 6.5.1794 JOHANNA VAN DEN BRANDE » Middelburg 9.5.1773,

Samenstelling: A.R.K.
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Mr. WILLEM CORNELIS
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Baljuw van Veere (1737-1744)

* Sas van Gent 10.5.1707
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Mr. JOHAN DE
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zn. v. Johan
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Luys
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\
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MARGARETHA
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°° 4.10.1680
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Heer v. Hoedekenskerke
Raad, Schepen en

Thesaurier v. Middelburg
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V/15 30

GERARDUS
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IV/8 15
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— Amsterdam (O.k.)
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-Middelburg 19.4.1715
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S C H O R E R , R.O.R., C.N.L. tMiddelburg 19.1.18221

Middelburg (1803-1808), 1807 Staatsraad i.b.d. van het Koninkrijk Holland, Burgemr. (1808-1810), Maire (1810)
v.d. Souv. Vorst d.d. 28.8.1814, no. 14 benoemd i.d. Riddersch. v. Zeeland met acte v. bewijs; Curator Leidsche
(1816-1819)
24.1.1766, f ald. 6.8.1788, dr. v. Willem en Barbara Adriana van de Perre
f ald. 11.4.1829, dr. v. Mr. Johan Pieter, Bt. en Susanna Maria Trezel Bevers
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VAN ZEEUWSE STAM

Enige jaren na de oprichting van de afdeling Zeeland van de N.G.V. werd
de behoefte gevoeld aan een locaal contactblad. In een afdelingsvergadering
van eind 1970 werd „Van Zeeuwse Stam" geboren.

De aanvankelijke moeilijkheden om een doeltreffende en goedkope wijze
van reproduktie te vinden zijn nu overwonnen en het blad wordt uitgevoerd
in offsetdruk op A4-formaat. Er wordt naar gestreefd om viermaal per jaar te
verschijnen met 30-35 pagina's druk.

Behalve dat het blad zich tot doel heeft gesteld om het contact tussen de
leden van de Zeeuwse afdeling te bevorderen, wil het tevens voorzien in de
behoefte aan ruimte voor het publiceren van specifiek Zeeuws materiaal, dat
door inhoud, lengte of om andere redenen minder geschikt is voor ons
landelijke orgaan.

Het is onze ervaring, dat veel interessante genealogische zaken nooit
ingezonden worden voor publicatie in een blad als „Gens Nostra", omdat Het
de schrijver aan tijd of lust ontbreekt zijn pennevrucht de nodige finesse te
geven. De redaktie van „Van Zeeuwse Stam" kan het zich veroorloven om
elke inzending te plaatsen, die bijdraagt aan de kennis van Zeeuwse
genealogie, of anderszins lezenswaard is, zonder de hoogste graad van
afwerking te eisen. Daardoor wordt een schat van genealogisch materiaal
openbaar gemaakt, die anders verborgen zou blijven. Ook kan het blad
uitmuntend dienen voor het toegankelijk maken van minder bekende
genealogische bronnen.

Onder de vaste rubrieken telt het blad nu „Zeeuwse kwartierstaten", een
zeer uitgebreide en levendige „Vragen en antwoordenrubriek" en de serie
„Uit de notulen van het armweeshuis van Middelburg". Dank zij het grote
enthousiasme van de leden heeft de redaktie het nooit moeilijk gevonden een
zeer gevarieerde inhoud te presenteren.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de afdeling Zeeland. De
N.G.V.-leden die niet bij deze afdeling zijn aangesloten kunnen zich op het
blad abonneren tegen betaling van ƒ 10,- per jaar, door overmaking op
postgirorekening 3815 van de Amrobank, kantoor Goes, ten gunste van
bankrekeningnr. 472136178 van de penningmeester der N.G.V., Afdeling
Zeeland.

Genealogische bijdragen voor het blad kunnen gezonden worden aan de
afdelingssecretaris of direkt naar de redaktie: P. A. Harthoorn, 14 Bognor
Drive, Herne Bay, Kent, CT6 8QP, Engeland.
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ALVA EN DE ZEEUWEN

Dat Alva de afvalligen geen goed hart toedroeg, is bekend genoeg. Jacob
Marcus, die als koopman „wynig tijd had gehad zich te verledigen tot de
fraje wetenschappen... was in zijne ledige uren beginnen te merken van wat
nut de egte stucken daertoe dienende waren en was met een lust
bevangen..." nu uit een handschrift met tamelijk leesbare hand vonnissen
van 1567 tot 1572 te doen drukken. Wat Hendrik Vieroot te Amsterdam in
1735 voor hem deed.

Deze Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, geslagen in
zijnen bloedtraedt, mitsgaders die van enkele steden, bevatten honderden
namen. Helaas zijn de meeste alleen met patronymica, zo ook Jacob
Jorissen, die Braber als eerste in de „Sententie van Bannissement enz. jegens
17 persoenen voirtvluchtich vuyter stede van Ziericxee ende Poortvliet" zag
staan. Hij kende deze man ook als Jacob Jorissen alias Bardelis, de bekende
hagepreker, die 5 juli 1566 op een stuk land „Blauw Garen" ook een aantal
leden van Zierikzeze regentenfamilies onder zijn gehoor had gehad. Jacob
werd hier verbannen als „geweest te zijn een der bedienaars en predikanten
van de verwerpelijke calvinistische secte . . . en door zijn predicatien vele
verleydt". Van de overigen wordt telkens in het kort hun „misdaedt"
beschreven.

Het zijn: Couwenburch Pietersz clercq des Orfelins (Weesmeester), Jan Kempe met-
selaar, Willem Adriaense Schenck Bouchier, Bartholomeus Adriaense, Couwe Vleyschu-
weren, Roches Adriaensz Houffer (moet Hoffer zijn, zegt Braber) Bouchier, Adriaen
Lenaertsz, Poel Noet, Jan Jansz van Gaveren, tanneur, Steven de Houdzaegere, Mr. Jas-
per Jansz Barbier, Peter Prevost, Jan Pieters „machon" (macon), Mr Jasper Erasmusz
van Vliet voorheen schoolmeester te Scherpenisse en St. Anna, allen uit Zierikzee, Jacob
Lodewijckx, Vincent Marinusz, Peter Cornelisz den Tijt en Philip Cautsz uit Poortvliet.

De schrijver geeft de namen eerst in het frans en dan vertaald daaronder, maar slaat
dan wel eens namen over. Ik heb getracht ze zoveel mogelijk aan te vullen uit beide lezin-
gen. Ook het aantal schijnt soms niet te kloppen.

Hoewel de originele sententien wel aanwezig zullen zijn is het boek van
Jacob Marcus zeer handig als men thuis zit. (Zie vooral: A. L. E. Verheyden,
Le Conseil des Troubles, Liste des condamnés (1567-1573), die een lijst met
12.000 namen bevat. Red.).

Achter de juist genoemde vonnissen, zien we als verbannen 12 persoenen
vuyt Scherpenisse ende St. Maertensdijck, van wie de eerste Erasmus de
Wever alias Doctoor Spoel ook zeer bekend moet zijn.

De overigen zijn Lieven en Willem Quirijnsz, Martin Engelsz, Jacob Thonisz, Cornelis
Zoutevisch, Dirk Victorsz, Dignus Jansz, Jan Jansz uit Maartensdijk, Mr. Jan Versteech,
voorheen pastoor te Scherpenisse, Adriaen Thomasz, Jan Marinusz de bode, Mr David
Barbier.

De ruimte laat niet toe de lijsten met namen te publiceren, want er zijn
sententien „jegens 39 persoenen" uit Middelburg, tegen 40 personen uit
diezelfde stad, tegen 21 uit Vlissingen, 12 uit Veere, 11 uit Arnemuiden, enz.
(De opgaven dekken elkander niet volledig, zo geeft Verheyden voor
Middelburg 125 namen, Vlissingen 29, Veere maa<- 3, Arnemuiden 11. Red.).
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Aparte eer geniet Jan (Ypertszone. Red.) Ypesz, „onlancx Bailly van
Vlissinge, fugityff vuyter selver Steede" die 25.5.1569 verbannen wordt
„grootelijks beschuldigt wegens het breeken begaen in de kerk van
Arnemuyden, hebbende de sleutels van Kerkmeesters genomen om de
breekers en sectarissen in te laten... en heeft gelegentheyt aen eenige
breekers en priestermoorders gegeven van uyt de gevanknis te vlugten, bij
versuym van goede bewaering en deselve niet in boeyens in verseekerder
plaetse geleyt te hebben, gelijk sodanige misdadigers betaemde".

Ik wil nog iets citeren uit een vonnis tegen 9 personen uit Middelburg.
Men ziet dat er heel wat uit te halen is: een Jan van Campen had zich met
groot gevolg bevonden bij de begrafenis van Jan Jacobse Tuymelaar
Vleeshouder, gedaan op de manier van de calvinisten, Jan Jolyt had de
beeldenbrekers betaald en beloond en had leeftocht bezorgd aan Pieter
Haeck, ten tijde als deze gekomen was en zich vertoonde met enige schepen
en krijgsvolk in gedachte de stad in te nemen. Hij had zelfs iemand, met een
pistool in de hand, willen dwingen „Lang leven de Geuzen" te roepen, zelfs
de baljuw!

In Tholen zien we een man, Doen Jansz, die getrouwd was met de dochter
van de vrouw van Marinus, een handelaar in „pomes d'Oranges" in het huis
waar de pelikaan uithangt.

Verder staan in het boek „Sententien van Particuliere Steeden en
Plaatsen" o.a. uit Domburg, waar verbannen worden Marcus de Cleer-
maecker, Margriet van den Heeren, Luenken Luens Lenaerts wed: en
Aechte Veermans. Een „Sententie Crimineel" van Middelburg betreft
Adriaen de Deckere en zijn huisvrouw Petronelle Pietersdochter, ten
aanzien van wie door zijne Excellentie „scherpelijcken bevolen ende
geordonneert was beide gevangenen te doen punieeren ende executeeren
metten vuytersten supplicie des doots". De man was Schout geweest te
Oostersouburg en in augustus 1566 handdadig geweest bij de beeldenstorm.
Daar'hij berouw toonde werd hij met zijn vrouw ter dood gebracht „metten
baste" 2 mei 1569 op de Markt.

Gelijke vonnissen werden uitgesproken tegen Jacob Anthonisz Lapper
„prochiaen in Coudekercke", Cornelis de Jonge Maillemer en Cornelis
Barbier, schilder van zijn ambacht. Daar deze zich blijkbaar „bekeerd"
hadden, kwamen zij er genadig af „metten baste", doch één persisteerde bij
zijn valsche opinie: mr Pieter Lambrechtsz Chirurgijn. Hem werd eerst
„zijne tonge duersteecken met een gloeyende yser" waarna hij werd
geëxecuteerd „metten viere".

Tot slot van deze weinig opwekkende lectuur de notaris Willem Deynoot,
„geëxecuteerd metten zwaerde" op een schavot voor het Middelburgse
Stadhuis, aan wie wel niemand meer zal denken, als hij het mooie gebouw
bewondert.

A.K.VINK
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Uit het archief der gemeente Vlissingen; inventnr. 5005.
Uittreksels uit de trouwboeken, 1632-1680
Personen uit Duitsland afkomstig, die met inwoners van Vlissingen of te Vlissin-
gen getrouwd zijn.

Berentsen Berent, jongeman van Wesel, getrouwd 1 mei 1655 met Maatje Lucas van Vlissingen,
weduwe van Ignatius de Laperre.
Beijerssen Jan, van Emmerik, weduwnaar van Christina Jansen en Pieternella Christiaens, wedu-
we, zij woont bij de Franse kerk, getrouwd 15 december 1632.
Beijers Jan, van Emmerik, weduwnaar van Pieternelleken Christiaens, weduwe, zij woont bij de
Franse kerk, getrouwd 15 december 1632.
Beijers Jan, van Emmerik, weduwnaar van Pieternelle Christaens en Jaquemijntje Jans van Zierik-
zee, weduwe van Hans Laussen, zij woont bij de weesschool, getrouwd 20 juli 1660.
Bloncke Pieter Pieterssen, van Vlissingen weduwnaar van Cdtelijntje van den Driessche en Aeltje van
Bracht, jongedochter van Goch, zij woont over de Rode Brug te Vlissingen, getrouwd 11 maart
1663.
Cleef Hendrik van, jongeman van Emmerik en Susanna Ie Fever, jongedochter van Vlissingen, zij
woont in de Korte Zelke te Vlissingen, getrouwd 25 juni 1661 te Aardenburg.
Cornelis Herman, jongeman van Wesel, en Margarita Mol, jongedochter van de Klundert, get-
rouwd te West-Souburg 6 september 1671.
Hasebrant Hans Jurgien, jongeman van Emmerik, soldaat onder kapitein majoor Cau en Janne-
ken Claes, jongedochter van Vlissingen, getrouwd 14 september 1666.
Hasenbrandt Hand, van Emmerik, weduwnaar van Jannetje Claes, en Jannetje Pieters van Vlissin-
gen, weduwe van Joris Willemsen, getrouwd 26 mei 1670.
Hendriks Pieter, jongeman van Cleef, soldaat en Elisabeth Poppe van Axel, getrouwd 5 april 1672.
Isaacsen Abraham, jongeman van Vlissingen, en Anna Janssen, jongedochter van Emmerik, ge-
trouwd 24 januari 1680.
Jacobssen Hendrik, jongeman van Wesel, soldaat en Maatje Bastiaanssen, weduwe van Ruth Cor-
nelissen, getrouwd 11 december 1667 tot Philippine.
Jurriens Casper, jongeman van Emmerik, getrouwd 13 september 1654 met Maatje Pieters van
Vlissingen.
Samuelssen Jan, jongeman van Rees, varende man en Dina Hubrechts, jongedochter van Vlissin-
gen, getrouwd 3 maart 1665.
Servaes Anthonij, jongeman van Rees, en Tanneken Michiels van Vlissingen, weduwe van Jan
Aertssen, getrouwd 6 maart 1672 te Koudekerke.
Solinge Jan Sibrechtsen van, jongeman van Wesel, getrouwd 23 juni 1658 met Maatje Joos Borch-
grave, jongedochter van Gent.
Wichtman Barend, jongeman van Wesel, en Neeltje Jans, jongedochter, getrouwd te Oost-
Souburg, 23 juli 1673.

J. L. HEEREBOUT

Uit het archief der gemeente Vlissingen; inventnr. 5010.
Opgaven van personen, geboortig uit Engeland, die poorter geworden zijn, 1598-
1625.

Beeke Abraham van der, geboortig van Noorwits in Engeland, oud 33 jaar, poorter geworden 26
november 1616.
Charelton Rogier, geboortig van Exeton in Engeland, oud 35 jaar, poorter geworden 4 mei 1613.
ColeEward, geboren van Wijden in Engeland, oud 25 jaar, poorter geworden 8 juli 1614.
Daniel Richard, geboren in het graafschap Cornwal in Engeland, oud 28 jaar, poorter geworden
18 maart 1625.
DavitssenJan, geboren in Schotland, oud omtrent 26 jaar, poorter geworden 21 januari 1605.
Gelles Samuel, geboren van Deencher in Engeland, poorter geworden 14 september 1619.
Nagtegaal Jan, geboren van Lederhit in Engeland, oud 46 jaar, poorter geworden 16 juli 1616.
Palink Rogier, geboren in Engeland, oud 50 jaar, poorter geworden 8 mei 1598.
Sanders Jan, geboren van Nieuwcastel, oud 33 jaar, poorter geworden 18 mei 1598.
Chliffton Christoffel, geboren van London, oud 52 jaar, poorter geworden 4 mei 1613.

J .L .H .
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BERGBEWONERS IN DE LAGE LANDEN

Als men genealogisch bezig is, gaat men zich op zeker ogenblik onwille-
keurig verdiepen in de vraag: Hoe is mijn naam ontstaan?
Nu is de mijne, Van den Berge, vooral als men de typische Zeeuwse -e aan
het slot weglaat, zo algemeen, dat de hoop een berg te vinden, vanwaar het
voorgeslacht gekomen zou zijn, bij voorbaat ijdel scheen. Maar in de loop
van mijn nasporingen kwam ik dan toch terecht in een land met bergen. Men
moet niet aan besneeuwde alpentoppen denken. Het zijn maar de be-
scheiden hoogten die boven water bleven, als de omliggende landerijen
onder water kwamen te staan. De bedoeling was bij hoge vloeden e.d.
woning, schuur en hooiberg droog te houden en zelf veilig te zijn.
De vermaarde aardrijkskundige dr A. A. Beekman schrijft in zijn boek
„Nederland als Polderland" dat het aantal nog geheel of gedeeltelijk
bestaande en verdwenen bergen in Zeeland 135 bedraagt, doch er moeten er
veel meer zijn geweest. Zo ook op het „verdronken" en „opgeruimde"
eiland Orisant, welks ligging men op bijgaand kaartje kan zien. Natuurlijk is
de vorm van Noord-Beveland na 1620 aanzienlijk gewijzigd. Op primitieve
kaarten van Orisant ziet men zulke bergen liggen. Blauwe stippen er bij zijn
vermoedelijk „vaeten" met zoet water.

Leijn Cornelisse, die in 1630 zijn vrouw Magdalena Pieters op Colijnsplaat
liet begraven, kan daar reeds gewoond hebben. Immers op Orisant, gelijk we
onder zullen zien, moet ook een kerkhof zijn geweest. Doch of dat in 1630
nog in gebruik was? Ik betwijfel het, na lezing van de rekeningen van
„Nassau Domeinen" — dat ik hieronder „N.D." zal noemen — want de
toestand werd reeds precair. Toch zaten zijn zoons Isaac en Pieter Leijnssen
toen nog op een hoeve op Orisant, gelijk wij hieronder zullen zien.
Vóór ik aan het eigenlijke verhaal begin, wil ik ter verduidelijking een stukje
kwartierstaat geven, met de bekende nummering. Ik behoef dan niet meer op
het onderlinge verband terug te komen. Men ziet daar ook de naam „Van
Valkenisse" (ook al een verdronken dorp). In het juist verschenen „Histo-
risch Jaarboek voor Zuid- en Noordbeveland 1975" geeft de op dit gebied bij
uitstek deskundige, ons betreurd medelid, de heer C. P. Zuydweg, deze Gillis
Cornelisse als geslachtsnaam Cauwer. De namen staan dan nog niet vast,
immers noemt Zuydweg ook een Marcus Adriaanse Hamelinck uit Over-
zande, wiens talrijke nageslacht „Marcusse" heet. Bij mijn voorvader Leijn
Cornelisse spreekt Zuydweg het vermoeden uit dat hij uit Vlaanderen kwam;
zijn vrouw kwam uit Hulst. Uit de aard der zaak kan hij de naam „van den
Berghe" reeds meegebracht hebben, doch — gelijk hieronder blijken zal —
lijkt het dat de eigenlijke geslachtsnaam van later dateert. Ik vond hem
althans eerst zonder deze naam.
Vermoedelijk heb ik ook de vader van 2048, dus nummer 4096 op Orisant,
die zich kort na de bedijkingen van 1598-1602 daar moet hebben gevestigd;
het is Cornelis Leijnsse. Het blijft trouwens bij de namen in de rekeningen
altijd onduidelijk wie er wel, en wie niet op Orisant woonde. Men ziet een
levendig verkeer, vooral met Colijnsplaat, maar ook met Veere en Zierikzee,
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want als de reizen zakelijk waren, werden de kosten in rekening gebracht.
Maar de hieronder volgende Isaac Leijnse woonde inderdaad op Orisant.

Leijn Cornelisse
(2048)

Leijn Isaacxse van den Berge
(512) Neeltken Gillis / Gillis Cornelisse

(1025) I fVÖ" Valkenisse)
(2050)

Neelken Lievens
(2051)

Vooruitlopend op de eigenlijke beschouwingen, wil ik er even opmerkzaam
op maken, dat in de rekeningen van N.D. er vrijwel jaarlijks een haast
gelijkluidend verhaal te lezen valt over twee schamele gezinnen op Orisant
en van wie niets te halen viel. Ik verdenk „den Rendant" (degene die het
geld moet afdragen)"er van, dat hij zelf ook „erffchijns" moest betalen, maar
dat hij zijn eigen verplichtingen had vastgekoppeld aan die van de arme
gezinnen, zodat hij, in plaats van verschuldigd geld, kon invullen: „me-
morie". De „heer" moest het dus maar in gedachten houden. Deze kwam
zelf wel niet kijken op deze, zo onbelangrijk blijkende bron van inkomsten.
Het waren leden van het Nassause Gravenhuis en we zien als zodanig
genoemd „den Prince van Orangien" en „den Grave van Hohenlohe",
aangeduid als „Zijne Furstelijcke Genade". Ik vraag mij af: zijn deze twee
gezinnen soms die van Leijn Cornelisse en Gillis Cornelisse? Gelet op de
toenmalige waarde van het geld, waren het echter zeker geen arbeiders. Dit
raadsel kon ik niet ophelderen en is overigens verder van weinig belang.

HET EILAND ORISANT
Een paar eeuwen vóór dit alles had Hertog Aelbrecht, om nauwkeurig te zijn, op

13.4.1361, het Worige Zant ter bedijking uitgegeven. Doch men durfde het niet aan en
eerst tegen 1600 werd het ernst. Beekman zegt dat de eigenlijke bedijking pas in 1602 is
gedaan en dat het eiland in 1658 definitief is „ingebroken". Daarna is het geheel „op-
geruimd" en nu zwemmen de vissen, waar eens de landman zwoegde, om het eens mooi
te zeggen. Maar het is er altijd een strijden tegen de zee geweest, want reeds in 1598 lezen
we, dat de „gorssinge middendoor gebroocken ende van den anderen gesepareert" was.
Het is hier dus het „Luctor" in de praktijk, maar het „Emergo" is er niet bij geweest.

DE WAARDE VAN HET GELD
De meesten onzer zullen, in deze tijd van „valuta" en „inflatie" en dergelijke mooie
woorden, met mij eigenlijk weinig begrip kunnen opbrengen, over de waarde van de
„ponden" en „schellingen" waarmee in de rekeningen gewerkt wordt.

In Zeeland rekenden oudere mensen nog met „schellingen" wat 30 cent was, met „hal-
ve duiten", 2'/J cent, met duimen en voeten en meer relicten uit de goede oude tijd. We
verdiepen ons er niet meer in dat de gulden, dat een gouden munt was, eerst van zilver
werd en nu, ik geloof niet eens van nikkel, is gemaakt. Zelfs de bronzen cent wordt te
duur. We kunnen ons dus alleen redden met vergelijkingen. Als men hieronder een stukje
dijk voor een schelling ziet verhuurd worden, lijkt dat wel zeer weinig. Maar als Cornelis
Leijnsse 15 pond als pacht betaalt, is dat vrijwel gelijk aan de jaarwedde van de Schout op
Colijnsplaat.
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In het jaar 1623 kreeg deze Schout een jaarwedde van 100 Carolus Gulden. Daar de re-
keningen van N.D. in ponden en schellingen luidden, werd dit omgerekend in deze munt-
soort: 16 £ 13 S. 4 P. Gelukkig had de man: Hendrick Geertsen Kerckman er nog een
baantje bij. Hij was ook Schout op Oresande, wat hem een gage van 3 £ 6 S. 6 p. oplever-
de! Nog een paar posten: Aan het „vroetwijfF' van Colijnsplaat werd voor eenjaar 1 £ ge-
gund en aan de spuiwinder „Cornelis Cornelissen ouden heere Schuijteman" 1 £ 10 S.

Deze bedragen kennend, zien we wel dat de nu volgende Orisander niet onder de scha-
mele luyden past. In N.D. 9618 lezen we: „den 4en block thiende over den Wen cavel
ende nog 17 gemet 162 roeden tsamen groot 57 gemet 162 roeden lants gecocht bij Cor-
nelis Leijnssen om 15 pond. Bij zo'n kleine bevolking en bij zulke opvallende namen, moe-
ten we, nu we een twintigtal jaren vóór de gebroeders Isaac en Pieter Leijnssen zitten, aan
hun grootvader gaan denken, die dan in de kwartierstaat nr 4096 zou moeten krijgen. Of
hij het is?

Isaac Leijnssen zullen we hieronder ook met 6 £ zien, verder als leverancier van „gluy"
(stro voor dakbedekking) en als bewoner van een hoeve. Speelt hij in het onderstaande
mee? Is hij hier één van de „gezinnen arbeijders", die niet kunnen betalen? Het blijft een
zonderling geval.

SCHAMELE LUYDEN
Met kleine varianten luidt het verhaal over de grondlasten van het dorp op Orisant in

de rekening N.D. 9619:
„Aengaende de Erffchijns van den dorpe op Oresande geweest zijnde/deselve waren in
den beginne anno 1602 . . . . aengeteijckent" (ik moet de breedsprakigheid ietwat into-
men: het komt er op neer dat men vroeger een lijst had opgemaakt, die nu omstreeks
1620 onbruikbaar is geworden) want „de weijnige inwoonders waren ten deel verstorven,
andere vertrocken/sulcx dat enige huijskens ledich staende/om verre gebracht ende ver-
vallen sijn/zijnde nu ter tijt twee gezinnen arbeijders/zonder meer inwoonders/liggende
d'erven ende t'kerckhoff vanden dorpe t'eenenmale gemeijn/behalven de 2'/i gemeten die
te vooren bij den dijckgraeve Marinus Werckendet ende nu bij den schoüteth van Ore-
sande worden gebruijckt/gelijck van outs daeraff weijnich prouffijte compt/mits de scha-
de ende t'loopen van de beesten/die 'r dagelijcx geschiet/mits welcke redenen den ren-
dant gantsch geen ontfanck vande erven in den voorsz dorpe heeft connen genieten .. -
memorie".

Het slot van het lange verhaal is, dat er geen pand, geen schelling en geen penning voor
„Zijne Furstelijcke Genade" uit de erfcijns komt.

We zien hier één naam Werckendet. Marinus was dijkgraaf van Orisant en zijn broer
was baljuw in Colijnsplaat.

In N.D. 9604 zien we dat deze dijkgraaf niet op Orisant woonde, want hij komt overge-
varen in verband met een kartering. De bailliu Lieven Werckendet, zijn broer, maakt ook
al kosten, want hij vaart met de rentmeester Cornelis Bartelse mee voor visitatie van
dijken en diepten. Waarom ik niet met groot vertrouwen in de cijfers van „den rendant"
aan kijk, zal blijken, als de „abuysen" op tafel komen.

ABUIJSEN
In eens staat er een post tussen de gewone afrekening, die te denken geeft: „Item noch
heeft den borgermeester Werckendet inden voorsz staet van zijnen broeder de annis 1604
en 1605 bij abuijs geprouffijteert de drije leste termijnen van zeker timmeragie opten
2den cavel van Oresant.. . ende nochtans bij sijn broeder Marinus Werckendet meer be-
taelt deerste twee termijnen . . . opten last dese somme te voughen bij den andaeren
abuijsen in den staet van voorsz Werckendet bevonden, daerom hier dat Zijne Furste-
lijcke Genade goet compt 35 £ 6 S 7 p.
Dat is het dubbele van zijn jaarwedde of gage! Maar we zijn er nog niet. De volgende post
geeft ten laste van voorsz. Werckendet 67 £ 9 S 5 p. Het betreft hier een afrekening, waar-
bij jonker Van Renesse van Baer is betrokken.
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TIENDEN
Ik wil hier echter niet de zakelijke kant van deze bedijking bekijken, doch mij genealo-
gisch bepalen tot mijn voorvader Isaac Leijnssen. De inkomsten van de heerlijkheid be-
stonden in hoofdzaak uit pachten en de verkoop van tienden. Er waren „baender" en
„half baenders". Ik begrijp uit de rekeningen dat een „baender" tienden moest afdragen.
Maar het ophalen van die tienden loonde hier nauwelijks, zodat dat recht weer verkocht
werd. Isaac Leijnsen kunnen we dus als „baender" en als „koper" verwachten. Ik zal
maar een paar losse posten geven, waarin we hem als boer aantreffen:
N.D. 9633: Onder de UUtgeslaegene Landen: „Ierst van Gillis Cornelissen baeninghe 200
Roeden terwen ende 2 gemeten zaets, Item van Isack Leijnssen baninge van Sheeren
landt, omtrent 8 gemeten boonen item 4 gemeten haver ende 1 gemet gerste/Item noch in
de erven 3 gemeten 150 roeden gerste ende 150 roeden vlas.. ." We zien hier Isaac
Leijnssen „boeren" en later hieronder zijn stroo (gluy) verkopen.

Zijn „baeninghe" vinden we uitvoerig als: „den eersten block van Westen inne, onder
den noortzeedijck vanden 17en cavel van van den Heuvels erffgenamen 28 roeden, item
van den 18en cavel 25 gemeten 21 roeden aencomende zijne excellentie en van den 15en
cavel 8 gemeten 99 roeden van Joost van den Voordens erfgenamen t'samen 33 gemeten
218 toeden lants, baender Isack Leijnssen, gecocht bij denselven Isack Leijnssen om . . . . 6
f" „den tweeden block gecocht bij Gillis Cornelissen . . . 9 f" „den derden block
Jan Oortsen om 6 £ 10 S". Als ik het goed zie heeft Jan Oortsen nu weer deze
koopsommen verpacht.
Ik dacht ook aan het houden van schapen, doch de lammertienden. staan „memorie".

DE NOLLEN
Het is voldoende bekend, hoe Orisant werd „opgeruimd". Funeste dijkvallen en stormen
hebben daarvoor gezorgd. Als een dijk met een strook land daarachter in de golven ver-
dween, bleven nog stukken dijk uitsteken. Men ziet het overschot van zulk een dijk als
men van Schouwen in de richting Oude Tonge rijdt. Op Overflakkee ligt rechts van de
weg een stuk dijk van de verdronken polder van „Sint Jaepe". Dit heten „nollen". Ze
werden ook verpacht, want er groeide nog gras. Voor de verhuring werden biljetten opge-
hangen, wat men moet weten, anders is het onderstaande tamelijk onbegrijpelijk. „De
eerste verhuring, zijnde het eerste nolleken tegens Gillis Cornelissen lant, int noordt van
den lande, is gepacht bij Iacob Immertsen ende Jacob Stoffelsen om 7 schellingen".
„De derde verhuringe . . . . wordt gebaent door Cornelis Leijnssen ende is bij denslven ge-
pacht om 1 schelling".
„Item een parthije ouden dijcx, lanck omtrent 40 roeden alzoo dit gansch affge-
spoelt ende wech is, is opgehangen maer heeft niet mogen gelden".
„Ende noch een parthije, tegens den Rentmr Mettemburchs geabandonneert lant . . . .
vermits den groten affbraeck", ook geen liefhebbers. We zitten hier in de oude rekenin-
gen zodat ik vermoed dat deze Cornelis Leijnssen de grootvader is van de later voorko-
mende Isaac Leijnssen en niet een broer, gelijk hierboven reeds gezegd.

DE HOEVE OP ORISANT
Op Orisant had de ambachtsheer een hoeve, met bakhuis, keet en hooiberg. Deze moet
uit de aard der zaak op een van de „bergen" gestaan hebben. Ik denk, dat het gebouw na
een jaar of twintig een beeld van verwaarlozing heeft vertoond, waarvan we ons enige
voorstelling kunnen maken als we de rekening van de timmerman (= aannemer) Jacob
Thonisse Zwemer gaan bekijken. Nu we toch genealogisch bezig zijn, iets over deze sche-
pen van Colijnsplaat. Hij kwam uit Bassenvelde in Vlaanderen en was getrouwd met Lijs-
beth Jansdr Moerman. Swemer (later met S gespeld) komt in tal van kwartierstaten voor:
hij stierf 31.4.1634, reeds 21.11 gevolgd door zijn weduwe. Van hem stammen de latere
burgemeesters af.
Jacob Zwemer was overgestoken naar Orisant en in N.D. 9623 f. 96 het relaas van zijn be-
vindingen. Hij had „aengenomen ende gerepareert ierst aen de schuere ende mendeure/-
die geheel was vuijtgeweecken ende ontweecht/item de vloer geheel gebroocken ende
ontramponeert/ende de eene zijde ontdeckt/welcke nootelijck zonder uutstel diende ge-
holpen/alsoo daer niet alleenlijck geen cooren drooch in soude gebercht werderi/maer
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dat de schuere voorst omverre souden hebben mogen wijcken/soo ist tselve naer den
ougst 1624 ten noodichste maer geholpen . . . " en zo gaat het drama verder. 10.1.1633 is
aan Cornelis Jansen 6 £ 4 sch. betaald voor hout en spijkers en de volgende dag nog eens
voor hout en arbeidsloon. Nu komt de rietdekker Thonis Barentsz met ruim 5 £ en het
materiaal, schoven „gluys" (dekstro) komen van Isack ende Pieter Leijnssen, eerst 200
schoven en later nog eens 270 schoven (folio 123) „tot 18 sch. thondert".
De gebroeders Leijnssen behoefden geen verre reis te maken, want wat leert N.D. 9630
ons? Ze konden niet dichterbij wonen: „Betaelt aen Isacq ende Pieter Leijnssen, gebroe-
ders, wonende opte hoeve van Oresande IX schellingen vlaems den 13en april 1632
p(er) rekeninghe over zoo veel bij haer verschoten/aenden Gelaesmaecker tot Z(ierik)-
zee/over het maecken ende leveren van drie nieuwe gelaesen/int h u i j s opt voorsz hoe-
ve/die door den grooten haegelslach inden ougste tevooren uutgesmeten waren":

Van huur vind ik niets en denk dat ze daar op de hoeve met toezicht waren
belast en daarvoor gebruik mochten maken van de schuur. Laten we hopen,
dat die niet te veel heeft gelekt. Ik meen uit dit alles tot de slotsom te komen,
dat mijn voorouders op de berg hebben gewoond, waarop ook de hoeve
heeft gestaan. Als ze in Colijnsplaat kwamen, kwamen ze regelrecht „van
den berg". En, daar de eenvoudigste verklaring meestal de beste is, hoop ik
het bij het juiste eind te hebben.

Tot slot wil ik danken voor de hulp op het archief in Middelburg en voor de
raadgevingen van medelid Mr A. K. Vink.

H.J. VAN DEN BERGE
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DE OUDSTE GENERATIE VAN DE ZEEUWSE FAMILIE
HARTHOORN

Het onderzoek naar de oudste generatie van de familie Harthoorn in
Zeeland wordt bemoeilijkt door twee factoren, die zeker niet uniek zijn. De
eerste is het zeldzame gebruik van de familienaam in het begin van de 17de
eeuw, waardoor er vaak onzekerheid bestaat dat we de gewenste persoon
gevonden hebben. De tweede is het feit dat de leden van deze familie niet
overdadig met aardse bezittingen bedeeld waren, waardoor het aantal
vondsten in de rechterlijke en weeskamerarchieven tamelijk beperkt is. Het
is de opzet van dit artikeltje om aan te tonen, dat het ondanks deze
moeilijkheden toch mogelijk is gebleken om een redelijk overzicht te krijgen
van de eerste generaties van deze familie.

De eerste fase van het onderzoek:

Bij het begin van mijn onderzoek kon ik gebruik maken van twee
stamreeksjes, die familieleden kort vóór 1940 hadden opgesteld. Beide
reeksjes leidden naar Cornelis Antheunisse Harthoorn, die in 1703 te
Kleverskerke op Walcheren trouwde als jongeman van Wissekerke op Noord
Beveland. De samenstellers hadden ook de doop van Cornelis in het toen
nog niet verbrande doopboek van Wissekerke gevonden, samen met de
dopen van een broer en twee zusters. De ouders bleken Anthonis Jansz
Harthoorn en Elisabeth Cornelissen te zijn, die in 1672 te Wissekerke waren
getrouwd. Anthonis bleek van Colijnsplaat gekomen te zijn, waar inderdaad
zijn doop gevonden werd in 1652 als zoon van Jan Theunisz en Catalijnken
Jans. Het feit dat een Jan Tonis Harthoren als doopgetuige was opgetreden bij
de doop van een kind van Anthonis Jansz Harthoorn, maakte het heel
aannemelijk dat het juiste ouderpaar gevonden was.
Op dit punt werd het onderzoek gestaakt en pas na de oorlog door mijzelf
weer opgevat.

Voortgezet onderzoek

Alhoewel het duidelijk was, dat de Harthoorn's in het midden van de 17de
eeuw op het eiland Noord Beveland gewoond hadden, konden ze daar toch
niet langer dan een of twee generaties geweest zijn. Het eiland was namelijk,
na tachtig jaar lang onder water gestaan te hebben, pas weer in 1598
gedeeltelijk drooggelegd. Zij moeten dus tot de eerste bewoners van de
nieuwe polder behoord hebben en van elders gekomen zijn. Maar waar
vandaan? Meertens1 schrijft dat de nieuwe bewoners van Noord Beveland
vooral van Schouwen en Duiveland en van Tholen afkomstig waren, hetgeen
echter niet wil zeggen dat ook de Harthoorn's van deze eilanden kwamen.

Het oudste doopboek van de hervormde gemeente van Colijnsplaat begint
in 1622. Hierin werd het bewijs gevonden dat er in het midden van de 17de
eeuw twee broers gewoond hadden,/an en Cornelis Anthonisz, die beiden
getrouwd waren en nageslacht hadden. Jan werd voor het eerst vermeld in
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1648 en Cornelis in 1651. De familienaam Harthoorn werd slechts eenmaal
vermeld in 1659 bij de doop van een kind van Cornelis Theunisz Herthoorn en
Catelijntje Lievens. Het onderzoek werd voortgezet in de archieven van de
gerechten van Noord Beveland. Hieruit bleek al spoedig, dat alhoewel alle
dopen in Colijnsplaat plaatsvonden, de broers in Wissekerke zijn gaan
wonen, kort nadat de polder van Wissekerke drooggelegd was (1652). De
hervormde kerk van Wissekerke werd pas in 1661 gesticht.

De vestiging van Jan Anthonisz Harthoorn in Wissekerke is goed
gedocumenteerd door de navolgende akte uit het register van schepenakten:2

In deze akte neemt hij hypotheek op zijn huis bij Anthony van de Voorde:
('spruytende ter causatie over het maecken ende timmeren van een nieu huys ende het le-
veren van alle de maeteriaellen soe van metsel ende timmerwerck, twelck dezen voors-
zeide Aanthony van de voorde voorden Comparant gemaeckt ende gestelt heeft in den
voorszeiden polder van Wyssenkercke op den portionaris Ambachtsheeren Ambacht op
de volgerlanden van den 13 cavelinge, aencomende Juffrou boeye'.

Dit was in 1656. De vermelding van de ligging van het nieuwe huis is belang-
rijk omdat het bewijst dat we hier met een Harthoorn te doen hebben.
Twaalf jaar later verschijnt Jan Theunissen Harthooren voor de schepenen van
Wissekerke en verklaart 'zeeckere somme van penningen schuldig te zijn aan
Pieter Marinussen, brouwer te Campveere', in verband met geleverd bier.
Hiervoor stelt hij als garantie:

'zijnne huysinge, schure met den gevolge van dien gestaen ende gelegen alhier inden pol-
der van Wïssenkercke int Volgerlant op den xiii-en Cavel, daer hij jegenwoordich op is
woonende bij den zeesluys der voorszeide heerlijckheyt'.'
Ook vinden we hem diverse malen vermeld met familienaam in de gerechtsrollen van
Wissekerke, o.m. als gedaagde in verband met achterstallige dijkpacht en grondbelasting.
Zijn broer Cornelis Thonissen Harthoorfefn komt ook diverse malen met familienaam voor
in akten van het gerecht van Wissekerke. In 1662 legt hij een verklaring af voor sche-
penen van Wissekerke, waarin zijn leeftijd vermeld wordt als 'ontrent xxxv Jaren',

zodat hij omstreeks 1627 geboren moet zijn.4

Cornelis blijkt zijn leven lang in Wissekerke gebleven te zin, waar hij van
1674-1704 koster was.

Jan is volgens vermelding in een lidmatenlijst van de hervormde kerk van
Kortgene, aldaar overleden in augustus 1689. Zijn weduwe CatelijnkenJans is
op 2 februari 1699 naar Vere vertrokken.

De beschikbare bronnen leverden voldoende gegevens op om een klaar
beeld te geven van het leven van Jan en Cornelis en hun nakomelingen, maar
gaf weinig of niets over hun ouders en hun plaats van herkomst.

Het begin van de oplossing?

De eerste lichtstraal werd op dit probleem geworpen, toen de heer A. W.
Kloet van Sint Maartensdijk mij mededeelde, dat hij in zijn kwartierstaat een
Reinier Anthonisz Harthoorn te Sint Philipsland had. Diens huwelijk kwam
voor in het trouwboek van Sint Philipsland als volgt:

'24 Mey 1657 ondertrout Reynier Anthonissen, j.m. van Cruyningen, wonende tot Colijns-
plate, ende Jakemijnken Willems, j.d. van Naaltwijck, wonende alhier. De getuygen Sam-
son Willemse als bekende ende Susanna Jans, bekende, brachten schriftelijk consent van
de vader des Bruydegoms. Sijn getrout alhier den 17 Juny 1657'.
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Dit paste prachtig in het schema. Bij de doop van een kind van Jan
Anthonisz en Catalijnken Jans, te Colijnsplaat in 1650, was een Reinier
Anthonisz als doopgetuige opgetreden. Het was duidelijk dat we hier met een
broer van Jan en Cornelis te doen hadden en dat het spoor verder in
Kruiningen gezocht diende te worden. Reinier Anthonissen Harthoorn bleek
in 1668 te Sint Philipsland belijdenis gedaan te hebben, was diaken van 1675-
1685 en daarna vertrokken. Naar later is gebleken naar Oud Vossemeer,
waar hij in 1687 is overleden.

Op 14 juli 1663 was te Sint Philipsland ook een zekere Adriaan Anthonissen
en sijn huysvrouw, met attestatie van Kruiningen gekomen. Later wordt deze
als Adriaan Anthonissen Harthoorn vermeld bij zijn vertrek in 1664. Het
bestaan van een Adriaan Harthoorn was reeds bekend, omdat in 1682 te
Kruiningen het huwelijk had plaatsgevonden van een Anthonie Adriaansz
Harthoorn, j.m. van Kruiningen, met Pieternella Pieterse Balen, jd. van
Krabbendijke. Diens doop was niet in Kruiningen gevonden en het
onderzoek in die richting was volkomen vastgelopen.

Het onderzoek in Kruiningen

Het oudste doopboek van de hervormde gemeente van Kruiningen, dat in
Juli 1628 begint, is gelukkig bewaard gebleven, maar verkeert in zeer slechte
staat. De eerste pagina's zijn bijna onleesbaar, zelfs met behulp van een
kwiklamp. Toch werd hierin de doop gevonden van Reynier, zoon van
Anthony Janssen e n . . . . Reyniers, januari 1631. Ook werd een doop
gevonden op 15.1.1634 van een k ind . . . . (vermoedelijk Adriaen) van
Anthony Janssen en Dina Reyniers. In het gehele doopboek komt de
familienaam Harthoorn geen enkele maal voor. Wel was bij de doop van een
kind van Jan Anthonisz en Catalijnken Jans te Colijnsplaat in 1650 een
Anthonis Jansz als doopgetuige verschenen, hetgeen gevoegd bij het feit dat
de naam Reinier niet zeer algemeen is, toch wel zekerheid gaf dat we de
juiste persoon gevonden hadden.

Voortzetting van het onderzoek in het rechterlijk archief van Kruiningen
leverde diverse gegevens over Adriaen Anthonissen Harthoorn op. Ook hij
werd meestal zonder familienaam vermeld, als Adriaen Teune of Tone, doch
na 1669 meestal als Adriaen Harthoren(s). Hij was gehuwd met Neeltje Boers
Jansdr. en woonde o.m. op een hoefje bij de molen, dat na zijn dood in 1677
werd verkocht.

Pogingen om meer te weten te komen over Anthonis Jansz, bleven
voorlopig vruchteloos. De enige persoon van die naam, die te Kruiningen
gevonden werd, bleek in 1644 in Leiden te wonen en er was geen enkele
aanduiding, dat hij iets met de Harthoorn's uitstaande had.3

Het doopboek van Kruiningen leverde echter nog een onverwachte vondst
op, nl. de volgende dopen:

dec. 1648, Wilmken, dochter van Cornelis Anthonisz en Katelinken Lievens, getuigen: Pieter
Anthonisz, Pieter Lievens, Janneken Hendriks, Janneken Cornelis en Pieternella Lie-
vens.
. . . . 1640, Anthonis, zoon vanJanAnto en Katelinken Jans, getuigen Ingel
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nov/dec. 1643, Jan, zoon van Jan Cornelis Toone en Katelinken Jans, getuigen Jan Janssen
en Toonke Bosserts.
april 1645, Grijtken, dochter van Jan Antonisse en Katelinken Jans, getuigen Jan Har-
remanse en Tannetie Broeckers.
24.1.1647, Pieternelle, dochter van Jan Antonisse en Katelinken Jans, getuigen Cornelis An-
tonisse, Janneken Aernouts Broeckers. Staat bij aangetekend: 'het kint vaert wel'.

Dat we hier met de twee broers uit Wissekerke te maken heben is haast wel
zeker. Niet alleen kloppen de namen van de echtegenoten: Katelijnken
Lievens en Katelinken Jans, maar ook wordt dit ondersteund door de namen
van enkele doopgetuigen, zoals Pietemella Lievens, die we ook in 1651 te
Colijnsplaat vonden als doopgetuige bij een zoon van Cornelis Anthonisz
Harthoorn en Catalijnken Lievens. Zij komt samen met haar man Jan
Theunisz Roelof in 1659 in een lidmatenlijst van Colijnsplaat voor. Pieter
Anthonisz, hier nog niet eerder vermeld, is ongetwijfeld Pieter Anthonisz
Harthoorn uit Borsele. (Zie later). Cornelis Anthonisse is zeker zijn broer.

Ook vormen de kinderen in Kruiningen en Colijnsplaat chronologische
reeksen.
Kinderen van Jan Anthonisz: Kruiningen: 1640-43-45-47; Colijnsplaat: 1648-
50-52-54-56-59.
Kinderen van Cornelis Anthonisz: Kruiningen: 1648; Colijnsplaat: 1651-54-
57-59.

Het was reeds opgevallen dat de namen van de te Colijnsplaat gedoopte
kinderen in strijd waren met de vernoemingsregels, waar in Zeeland altijd
zeer strak de hand gehouden werd. Jan's eerste zoon te Colijnsplaat in 1648
heette Herman, terwijl pas zijn vijfde kind Anthonis werd genoemd. Dit doet
vermoeden dat er een eerder kind van die naam geweest is, dat jong is
overleden. Het ligt voor de hand om de in 1640 te Kruiningen gedoopte zoon
Anthonis als oudste te beschouwen.

De hypothese lost ook twee andere raadsels op. De in 1643 te Kruiningen
gedoopte Jan, van Jan Anthonisz kan dezelfde zijn als Jan Jansen Hart(s)-
hoorn, 'parochiaen te Zanddijck' bij Veere, die naar schatting omstreeks
1645-50 geboren moest zijn. Grietje Harthoorn, weduwe van Gerrit Grijson,
eveneens te Veere wonende,6 is dan waarschijnlijk de in 1645 te Kruiningen
gedoopte Grijtken van Jan Anthonisz. Het zou ook kunnen verklaren
waarom de weduwe van Jan Anthonisz Harthoorn, op hoge leeftijd naar
Veere vertrok. Zij ging waarschijnlijk bij haar zoon of dochter inwonen.

Er is echter nog één wolkje aan de hemel.. . Waarom werd Jan Anthonisz
bij de doop van zijn zoon Jan te Kruiningen in 1643 Jan Cornelis Toone
genoemd? Dit zou toch suggereren dat zijn vader Cornelis Tonisz geheten
zou hebben? Zoals reeds gezegd had naarstig speuren in het rechterlijk
archief van Kruiningen geen Anthonis Jansz (Harthoorn) opgeleverd. Er was
echter wel een Anthony Jan Cornelisz, die in 1631 als eiser in een rechtszaak
optreedt en die we in 1637 als verkoper van een huis vinden.7 Was diens
vader op zijn beurt een Jan Cornelis Anthonisz? Werd zijn kleinzoon daarom
ook zo ingeschreven? We komen hier wel op het zeer gevaarlijke terrein van
de gissing zonder deugdelijke ondergrond . . . .

De aanname dat Jan Anthonisz omstreeks 1647 van Kruiningen naar
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Colijnsplaat vertrok wordt nog wel ondersteund door het feit dat hij op
22.2.1642 te Kruiningen een huis binnen de ring van het dorp kocht, dat hij
op 9.2.1647 weer verkocht.8

Verdere vondsten en conclusies

Een genealoog moet het vaak van toevallige vondsten hebben. Een verrassende vondst
kwam uit het notulenboek van de kerkeraad van Borssele. Hierin werd vermeld op
27.9.1655, dat:
'Pieter Anthonissen Harthoren, noch uyt het gilde niet is, sal afgehouden worden'
Deze tamelijk duistere mededeling werd duidelijk, toen bleek dat Pieter Anthonissen,
steeds zonder familienaam, in voorgaande jaren diverse malen moeilijkheden met de ker-
keraad gehad bleek te hebben, o.m. op 6.7.1654, toen men schreef dat:
'Van Pieter Anthonissen is ingebracht dat hij tot drijwegen in schutters gilde is en korts den vo-
gel geschoten soude hebben. Ingevalle hij op den sabbath sijn maentschoten en maeltijdt heeft
viaergenomen, sal hij afgehouden worden, soo niet bijons ontboden worden'.
Dat ook hij een broer van de Wissekerkse Harthoorns was, was praktisch zeker. Hij trad
in 1654 en in 1659 op als doopgetuige bij de doop van kinderen van Cornelis Anthonisz te
Colijnsplaat, de eerste maal samen met Adriaantje Pieters. De laatste bleek zijn vrouw Ad-
riaentje Pieterse Ruythoren te zijn, waarmede hij in 1653 was getrouwd en in 1657 voor
schepenen van Borssele testeerde.'

De hoop om via deze Pieter het vraagstuk van de herkomst van de Harthoorns op te
lossen werd echter de bodem ingeslagen. Te Borssele werd hij voor het eerst vermeld in
het notulenboek van de kerkeraad in 1650, waarna hij regelmatig vermeld wordt tot 1660.
Gedurende dezelfde periode treffen we hem aan in het rechterlijk archief. Wij vinden
echter geen aanknopingspunt met de andere leden van de familie, dan bovengenoemd.
Als we de reeds eerder genoemde vernoemingsregels toepassen, zou Jan. Anthonisz de
oudste zoon van Anthonis Jansz geweest moéten zijn. De in 1631 gedoopte Reynier, die
vernoemd zal zijn naar de grootvader van moeders zijde, zou echter veel eerder geboren
moeten zijn. Het kan haast niet anders of er moet een vroegere, jong overleden Reinier
geweest zijn.

Te Wissekerke woonde de nog niet eerder vermelde Cornelia Theunissen Harthoorn, die
we slechts tweemaal vonden, nl. in 1696, toen zij als weduwe van Pieter Gillissen Baart
voor de weeskamer van Wissekerke verscheen; en in 1718, toen zij testeerde met haar
tweede echtgenoot Pieter Marinussen Verhulst.10

Deze Cornelia is een van de kleinere problemen van het onderzoek. Uit het feit dat zij
in 1696 nog minderjarige kinderen had, waarvan Cornelia Baart met name genoemd werd,
kan men niet anders afleiden, dan dat zij niet veel vroeger dan ca. 1650 geboren kan zijn.
Daar zij ook te Wissekerke woonde moeten we welhaast aannemen dat zij verwant was
aan de overige Harthoorns en een dochter van Anthonis Jansz. Dit maakt haar een wel
zeer veel jongere zuster.

Op grond van al deze vondsten komen we tot de volgende opstelling: Te Kruiningen:

Anthonis Jansz, was gehuwd met Di(g)na Reyniers, ca. (1620).
Kinderen:

1. Jan Anthonisz, geboren (ca. 1622), gehuwd ca. (1640) met Catelijnke Jans,
wonende te Kruiningen. Omstreeks 1647 vertrokken naar Colijnsplaat en
vandaar omstreeks 1652 naar Wissekerke. Overleden te Kortgene augus-
tus 1689. Heeft nakomelingen te Wissekerke, Kortgene en Veere, en van-
daar verspreid over Walcheren en Zuid Beveland.

2. (Reinier), geboren ca. (1623), overleden vóór 1631.
3. Pieter Anthonisz., geb. ca. (1625), gehuwd te (Borsele) 1653 met Adriana

Pieterse Ruythoren, wellicht afkomstig van Gent, waar zij drie broers heeft
wonen, wonende te Borsele tot ca. 1660. Heeft nakomelingen gehad,
maar deze tak is uitgestorven.

4. Cornelis Anthonisz, geb. ca. (1627), gehuwd ca. (1648) met Catelijnken Lie-
vens. Wonende te Kruiningen, omstreeks 1648 vertrokken naar Colijns-
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plaat en omstreeks 1652 naar Wissekerke, waar hij overleed in 1704. Zijn
nageslacht te Wissekerke is uitgestorven.

5. Reynier Anthonissen, gedoopt te Kruiningen januari 1631, gehuwd te Sint
Philipsland 17 juni 1657 met Jaquemijntje Willemse Lamoots (Lemoite), j.d.
van Naaldwijk. Wonende te Sint Philipsland en in 1685 vertrokken naar
Oud Vosmeer, waar hij overleed in 1687. Nakomelingen te Sint Philip-
sland en Oud Vosmeer. Deze tak is uitgestorven.

6. Adriaan Anthonisz., geboren (1634), ca. (1659) met Neelken Cornelisse
Boers, wonende te Kruiningen, heeft korte tijd op Sint Philipsland ge-
woond, overleden te Kruiningen in 1677. Nakomelingen te Schore en 's
Heer Arendskerke. Deze tak is uitgestorven.

7. Cornelia Theunissen, geboren ca. (1645-50), gehuwd met Pieter Gillissen
Baart, hertrouwde 1696 met Pieter Marinussen Verhulst. Wonende te Wis-
sekerke. Laatste vermelding 1718.

P.A. HARTHOORN

Bronvermeldingen:
1 Dr. P. J. MEERTENS, Zeeuwse Familienamen, Naarden, 1647, pag. 173.
2 Recht. arch. Wissekerke, Inv. Lasonder 3656,20.8.1656.
3 Recht. arch. Wissekerke, Inv. Lasonder 3657, fol. 79,17.12.1667.
' Recht. arch. Wissekerke, Inv. Lasonder 3657,fol. 45 en verso, 7.2.1662.
5 Recht. arch. Kruinigen, Inv. Lasonder 3268, fol. 8 verso, en 12.1644.
6 Recht. arch. Veere, Inv. Lasonder 644,5.10.1708.
7 Recht. arch. Kruiningen, Inv. Lasonder 3244, fol. 12 verso, 13, 25.10.1631, idem. Inv. Lasonder

3267, fol. 29 verso, 7.2.1637.
' Recht. arch. Kruiningen, Inv. Lasonder 3267,fol. 71,22.2.1642, idem Inv. Lasonder 3268, 9.2.1647.
9 Not. arch. Goes, Inv. Lasonder 2081, 22.4.1653. Recht. arch. Borssele, Inv. Lasonder 2433,

9.7.1657.
10 Recht. arch. Wissekerke, Inv. Lasonder3755,14.7.1696, idem, Inv. Lasonder3709,1.9.1718.

ALFABETISCHE LIJST VAN PERSONEN
die voorkomen in de aantekeningen uit de notulen van de vergaderingen van

diakenen van de Nederduitse Hervormde gemeente
1580-1767

inventarisnummer
4895

deel II
van het archief der gemeente Vlissingen

Abbaers Anthony, aangesteld tot schoolmeester van de armschool. lóaugustus 1713.
Abrahams Cornelis, pachter van de ijk voor 2 jaar. 4 april 1646.
Aernouts Willem Humfrey Isabella; zie Vinke Johanna. 28februari 1680.
Aersen Jannes, provenier, heeft de diakenen voor dieven uitgescholden. 21 juni 1751.
Aertsen Pieter is ontvanger voor de rekening. 7 oktober 1589.
Allaers Jacob, zie Jans Maaijke. 21 juli 1649.
Allaert Willem is tot binnenvader van het gasthuis aangesteld. 23 mei 1753.
Andriessen Andries en Maria de Bruijne zijn tot binnenvader en binnenmoeder aangesteld. 7 mei
1755.
Antheunissen Cornelis is in het weeshuis opgevoed en na dato naar Oost-Indië gegaan, alwaar hij
overleden is, tegoed hebbende 18 maanden gage, groot 66 pond vlaams. 30 oktober 1612.
Antheunissen Pieter komt in het weeshuis als vader en zijn vrouw Jans Joose als moeder. 18 april
1736.
Anthonis Mary, een overeenkomst gesloten met de diakenen van de Franse kerk om haar met de
andere wezen op te voeden. 2 november 1688.
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Anthony Jan, als wees uit de school naar Franeker vertrokken om daar te studeren. 13 septemDer
1597.
BadtJoosde, heeft aangenomen de schoenen te maken; idem op 18 februari 1705.21 juni 1678.
Baertp., doctor, wordt door de preses gelast wat beter zijn plicht te doen. 1 september 1762.
Bakelegem Benjamin, is aangesteld tot vader in 't gasthuis. 21 maart 1721.
Bakker Guilliaem is aan de visbanken benoemd. 8 augustus 1657.
Bams Adriaen, commissaris, aan hem werd in de vergadering verzocht om het zieke volk van het
Hollands oorlogsschip in het gasthuis te mogen zenden en zou voor ieder man 10 stuivers daags
betalen waaronderde medicijnen. 14januari 1665.
Beekman Maria, vrouw van Pieter Antheunissen is aangesteld als binnenmoeder in het weeshuis.
16 maart 1740.
Beekman Pieter van, dit kind was 4 jaar toen het te vondeling werd gelegd, is volgens certificatie
van de regering Pieter van Beekveld. 17 mei 1720.
Belders Even, pachter van de ijk, idem op 15 september 1751. 21 september 1746.
Bernardt Rogiers zal voortaan 45 pond per jaar ontvangen mits hij op zijn kosten al de nodige me-
dicamenten zal leveren. 9 januari 1636.
Beune Pieter de, heeft de ijk gepacht. 7 oktober 1665.
Bevernagie J. van, aangesteld als vader van het gasthuis verzoekt een persoon in de Baeijnjaert te
mogen aanstellen, om alle dingen waar te nemen en op te schrijven wat er in en uitgaat. 16 maart
1666.
Blanckaerts Jaques, procureur van de stad, zal alle zaken voor de armen regelen. 7 december
1585.
Blaeuwhert Geertruij, overleden in de banjaert. Rekening o-gelegd welke bedraagt sonder wolle
nog linne of goud nog silver na aftrek der begrafeniskosten £ 136:-: 8 st. 2 juli 1766.
Blinck Susanne van den, wees, mag buiten de school het wolle naeijen leren. 25 juli 1691.
Bomme Cornelis, pachter van de ijk; 23 oktober 1726 weerde ijk voor 5 jaar gepacht. 24 septem-
ber 1721.
Booms Pieter, komt in het weeshuis voor ondermeester op d'emolumenten. 9 juli 1744.
Boone Tomas, werd aangesteld om te repareren de schoenen en muilen mits de voornoemde in
de weesschool haer leven lang gedurende geallimeert te worden op tractement als vorige geno-
ten hebben. 3 februari 1717.
Boucherij Hermanus heeft enige gequeste france gevangenen geadmitteerd op zijn eijge, zo zal hij
gehouden zijn op eigen kosten dezelve te onderhouden en laten cureren. 16 juli 1691.
Bovij Hendrik is tot schoolmeester aangesteld en toont zijn akte van aanstelling; op 28 oktober
1671 is hem aangezegd, dat hij geen borgerskinderen meer leren mag. 12 augustus 1665.
Brams Adriaen, commissair, verzoekt om het zieke volk van het Hollands oorlogsschip in het
gasthuis te mogen zenden. 19 januari 1665.
Brands Sara, dochter van Gillis Brand en Sara Ras is op in de weesschool gekomen. 4 juni 1740.
Brands Gillis is in het gasthuis gekomen en gestorven 5 oktober 1741. 3 juni 1740.
Brandt Jan, pachter van de ijk. 21 september 1701.
Brassen Jasper neemt de levering van bieren aan voor 2 jaar en 2 jaar op zicht, waarvoor hij jaar-
lijks zal geven £ 30 vlaams. 24 februari 1734.
Brommaert Carel is aangesteld als bakker. 15 januari 1710.
Bruijne Anthonis de, is aangesteld als binnenvader. 20 februari 1704.
Bruijne Maria de, vrouw van Andries Andriessen, aangesteld als binnenmoeder van het weeshuis. 7
mei 1755.
Buscop Isaac, dominus, wil de redenen weten over het voorbijgaan van zijn persoon, bij het voor-
stellen van ouderlingen. 9 mei 1657.
Bussche Enghel van den, moet alle medicijnen leveren. 30 mei 1668.
BusscheJan van den, ontvanger. 1669.
Bussche Jasper van den, moet de benodigde medicamenten leveren. Hij heeft dit gedaan tot 16
mei 1668. 1 december 1655.
Bussche Petrus van den, is aangesteld tot ontvanger van en is 7 mei overleden. 5 januari 1688.
BusseH. van den, is gekozen tot seconde van de ontvanger. 17 juni 1669.
Camphuijs Raphael zie Jobs Jan. 27 maart 1601.
Cau Ingel, bailliu. De diakenen hebben door de notaris Abraham van der Tijd geprotesteerd en
geantwoord op d'insinuatie van Cau voornoemd, over het aandeel in de boeten volgens de
generale ordonnantie op het stuk van het consumabule. 25 januari 1672.
Christiaen Claes is aangesteld als timmerman in het gasthuis. 7 januari 1728.
Cingel Pieternella van de. Is een kind op de cingel gevonden oud circa 3 maanden en genaamd
Pieternella van de Cingel. 16 april 1692.
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Claus Pieter is aangesteld tot bakker. 10 januari 1714.
ColveJan, heeft de vader van het weeshuis wederom geslagen en daarom naar Oost-Indië gezon-
den. 19 augustus 1682.
Coppens Pieter, schoolmeester in het weeshuis. 15 december 1640 hem gevraagd waarom hij on-
tevreden was; waarom hij de kinderen 's zondags geen vlees gaf; waarom gram was geweest dat
de preses hem ordonneerde de kamer te openen; waarom hij zoo streng met de kinderen handel-
de en dezelve in de hof laten werken. 15 maart 1642 mocht hij solliciteren naar het voorzanger-
schap van de oude kerk. 2 juni 1632.
Cordier Cornelis is door de regering aangesteld als vader in het gasthuis. 4 februari 1731.
Cordon Marinus, is aangesteld tot schoenlapper en als er geen oud werk te repareren is, dan
nieuw te moeten maken. 25 juli 1625.
Cornelissen Abigael, is in het gasthuis aangenomen, daar haar man in Oost-Indië is overleden.. 9
maart 1712.
Cornelissen Jan, is tot meester van de weesschool aangesteld om opsigt en regart op de voorz.
school te nemen en op de jonge jeugd; om die wel te leren lezen en schrijven en zal niemand an-
ders mogen leren dan de wezen die tot dit huis behoren. 30 juni 1584.
Cornelissen Nicolaas, is aangesteld voor het timmerwerk in de timmermanswinkel. 4 januari
1677.
CorqJan Pietersen, preses voor het gehele jaar. 28 juni 1586.
Croes Thieleman, is als vader aangesteld om het gasthuis te regeren; 24 september 1588 weer
voor drie jaar aangenomen. 7 oktober 1582.
Crijnsen Claes, is tot kleermaker in de school aangenomen. 21 februari 1657.
Daaien Jeremias van, zie: Dodoneus R. 16 maart 1602.
Dees Maerten is aangesteld tot schoenmaker. 11 februari 1767.
Deinse Adriaan van den, dominus, zal verzocht worden om de kinderen 2 keer in de maand te ca-
techiseren. 11 juli 1691.
Deinse Ad. van, is aangesteld tot stadsdoctor. 21 januari 1728.
Dekker Pieter Geleijnsen, ontvanger. 1637.
Dieme Maria, heeft de armen erfgenamen verklaard met een legaat van f 50 vlaams. 16 novem-
ber 1750.
Dirks Isaak is tot schoenlapper aangesteld. 19 juli 1730.
Dirksen Cornelis is aangesteld als meester en binnenvader. 27 september 1690.
Dishoek Ewout van. Haak Willem en Modde Flip zijn aangesteld tot chirurgijn. 30 april 1649.
Dishoek Ewout van, geeft 1000 rixdaalders aan de armen. 11 juli 1725.
Dishoek Pieter, geeft 190 gouden ducaten aan de armen omdat hij raad geworden is. 8 november
1730.
Dispontijn Jacob, de ijk gepacht voor £ 26. 22 april 1656.
Dispontijn Jacobus Carelsen, de ijk gepacht voor f 22 p.j. 27 april 1650.
Dispool Cornelis uit Oost-Souburg tot schoolmeester in het weeshuis aangesteld. Op 7 juni 1664
mag hij een vrouw huren om hem te assisteren. 18 september 1658.
Dodoneus Rambartus en Jeremias van Dalen, doctoren, verzoeken attestatie van diakenen, dat ze
zieke en gekwetste soldaten hadden gekureerd en hun plicht hadden gedaan. 16 maart 1602.
Doelmans Marinus, wordt aangesteld om schoenen en muilen te repareren. 3 februari 1717.
Doensen Jannes, als binnenvader van de weesschool aangesteld. 10 juli 1715. Vader Doensen ver-
zoekt om te mogen trouwen met Katie Legiers, wed. van . . . Smit. Wijl die vrouw zeer jong was
en reeds 2 kinderen had heeft zwarigheid ontmoet. Dog hij belooft jaarlijks zoveel in de armbus
in presente van diakenen te steken daar zij genoegen mede zullen hebben. 3 december 1721.
Doorn Splinter van, is aangenomen voor het leveren van inwendige medicamenten. 8 mei 1709.
Dorsman Jan en Cornelis, verzoeken hun broer Bastiaan, die in het gasthuis is overleden, zelf te
mogen begraven. Verzoek afgeslagen. 13 maart 1651.
Dorst Louis van, heeft 11 schellingen overgebracht, omdat een koopman op zondag zijn tarwe
gelost had. 14 augustus 1599.
Douw Gillis, is als bakker aangesteld en om zijn kwade bedoelingen op 14 maart 1696 uit het gast-
huis gezet. 16 mei 1691.
Drubbels Jan, als bakker aangesteld. 9 februari 1701.
Duister Daniel, is aangenomen voor kleermaker. 31 januari 1643.
Duijnen Bernardus van, is tot schrijba aangesteld. 8 juni 1583.
Eede Abraham van den, heeft de ijk gepacht. Op 23 september 1721 de ijk weer gepacht voor 5
jaar. 3 oktober 1686.
Engels Leinne Willem, oud 77 jaar, heeft haar huis, hof, erf en meubelen aan het weeshuis gege-
ven en zal nu in het weeshuis onderhouden worden. 11 juli 1587.
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Erbeling Barent, tot kleermaker aangenomen. 8 januari 1749.
Es David van, zal alle medicamenten leveren, die de doctors nodig hebben voor het gast- en
weeshuis en buiten armen. 18 juli 1732.
FeberJan de, heeft als jongen in 1678 het weeshuis verlaten en in 1731 op Gale overleden, waar-
bij hij de armen tot universeel erfgenaam had aangesteld. De opbrengst was 1175 rijksdaalders
18 juli 1732.
Feber Pieter Ie, wordt aangesteld tot baas-kleermaker. 21 maart 1725.
Feres Jacob, mag enige boeken nazien in verband met de zaak van J. Jorissen Pils. 20 maart 1699.
Fret Jan, weigert een recept voor de vader van het gasthuis klaar te maken. 13 augustus 1755.
Gadriere Jacobus, organist-klokkenluider, verzoekt een weesjongen om hem te helpen. Hij zal
hem alles leren spelen, ja op alle instrumenten. 25 januari 1690.
Geesten Laurens, mag zoete melk leveren aan het gasthuis, 6 zomermaanden voor 2 stuivers en 6
wintermaanden voor 3 stuivers de stoop. 2 juni 1604.
Geleijn Gillis, weduwe, heeft haar huisje tenden de Korte Zelke aan de armen gegeven. 16 juli
1585.
Gilessen Francois, heeft aangenomen al de schoenen te maken en repareren, voor buiten- als
voor binnenarme. 8 mei 1686.
Gillissen Maximiliaan, is als timmerman aangesteld, vrij wonen en eten met zijn vrouw. 31 no-
vember 1689.
Graef Jannes van der, als tweede kleermaker aangesteld. 14 januari 1721.
Grave Pieter de, 12 jaar, had een handtekening nagemaakt om van de moeder van de weesschool
enig geld te ontvangen. 20 juni 1631. z
Grendel David de, aangesteld tot baas-metselaar. 6 april 1760.
Gruijtier, dominus. 26 december 1691.
Haak Willem, zie: Dishoek ETA30 april 1649.
Hansen Hans, de stad heeft van hem een huis gekocht ten behoeve van de wezen voor een
school. Over dit huis, staande in de St. Jacobsstraat is in de vergadering van 8 januari 1581 on-
derhandeld. 7 juli 1584.
Haeijert Jacob, mag de medicamenten leveren voor de som van f 125 op conditie breder te zien.
31 januari 1679.
Haijert Jacob, apotheker, zal 2 stuivers daags genieten voor de zieke soldaten. 6 januari 1706.
Heek Pieter van, als schrijba aangesteld. Tot schrijbaen ontvanger aangesteld op 25 juni 1591. 22
juni 1586.
Hendrik Carel, als luizenvanger aangesteld om alle bedelaars en onnette mensen uit de stad te
jagen. 21 juli 1694.
Hendriks Elizabeth, heeft geld opgehaald voor haar man, die als slaaf gevangen gehouden in Tur-
kije. 11 januari 1645.
Hendriksen Evert, kapitein, legateert £ 50. 1 juli 1601.
Hendriksen Jan, is tot kleermaker aangenomen, mits hij in de school moet wonen en bij de mees-
ter aan tafel moet eten en brengt nog aan de armen 175 mits hij voor zijn leven daar blijven
moet. 23 september 1665.
Heijden Jan van der, is als metselaar aangesteld. 27 februari 1697.
Heijden Jan van der, is als eerste schriba aangesteld. 23 december 1580.
HeijmJanvander, moet bierleverenvoor44st.de ton. 30 april 1681.
Hoeke Catie van, krijgt 4 schellingen per week op haar man's maandbrief. 10 oktober 1742.
Huser Daniel de, heeft het huis gehuurd, dat eerst de oude weesschool was. 6 augustus 1659.
Hussel Adriaen van, is tot timmerman aangesteld. 31 juli 1754.
Husselier Jacob, is aangesteld bij provisie voor kleermaker, gewezen knecht in het gasthuis. 17
augustus 1740.
Huijbrechts Jan, zie Outermans Abraham. 3 november 1688.
Huijse Pieter, is procuratie verleend als notaris, om te kunnen ageren in voorvallende zaken. 24
februari 1700.
Isebout Catharina,ia aangesteld tot moeder in 't gasthuis. 4 juli 1731.
Jacobs Joos, zie: Jans Maayken. 21 juli 1649.
Jager Joost de, is tot kleermaker aangenomen en zal met vrouw en kind de kost in de school heb-
ben. 4 oktober 1674.
Jans Maayken, verzoekt aan de diaconie assistentie om de brieven van Schoondijke en de zaken
te vervorderen en alles te onderzoeken, betreffende enige schorren lands. Joost Jacobs en Jacob
Allaers daarvoor aangenomen. 21 juli 1649.
Jansen Cornelis, is aangenomen voor kleermaker in de weesschool. 21 september 1673.
(wordt vervolgd) j . L. HEEREBOUT
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KWARTIERSTAAT DEK, deel II.
(Vervolg op Gens Nostra 1969, pag. 182-185).

Aanvullingen en verbeteringen op de nummers 1 t.e.m. 127.

v
17. Pauline Klap, geb. Vlake (gem. Schore) 8.2.1800, ged. ald 9.3.

VI
34. Adriaan Klap, ged. Schore 27.11.1768.
35. Adriana Evertse, gest. Vlake 4.9.1809.
39. Comelia Kok, ged. kruiningen 30.4.1769 (niet in 1768).
40. Jan Blok, tr. Waarde 18.4.1800.
50. JanBoluijt,lr.Tholen 15.7.1801.
52. Davidlsta, tr. Tholen 30.1.1788.
56. (Mogelijk) Pieter Rozenburg, ged. 's-Gravenhage 10.10.1776.
57. Maria Teunisse, (mogelijk) ged. 's-Gravenhage 9.3.1776.

N.B. De afkomst van kwartier 28 Jacobus Rozenberg blijft in nevelen gehuld. Hij werd ge-
doopt in de geref. kerk te Rotterdam 20.6.1799 als zoon van Pieter Rozenberg en Maria
Teunisse, wier huwelijk niet werd gevonden. Waren zij wel getrouwd? In mei 1805 vestigde
Jacobus zich te Vlissingen, komende van Delft. Waarom? Hij kwam in huis bij Willem Ja-
cobus Bolderman, ged. Den Haag 17.9.1775, gest. Vlissingen 23.8.1815, horlogemaker. Bij
zijn huwelijk (Vlissingen 22.12.1819) vertelde Jacobus dat hem geen nadere gegevens om-
trent zijn ouders bekend waren. In het door hem overgelegde certificaat van de militie
stond: geboren te Delft, zoon van Willem R. en Maria van der Spek. Voorts werd beweerd
dat Jacobus de natuurlijke zoon van Bolderman was. Als voogd fungeerde J. van Dixhoorn
te Middelburg. De hier genoemde kwartieren 56 en 57 waren Rooms-Katholiek, Jacobus
niet.

58. Melk Messue Dijkwelv/as 1797 zoetekoekbakker te Middelburg.
VII

72. Jan Poley, tr. Tholen 7.4.1760.
73. Magdalena Gastelaar, ged. Tholen 29.4.1739.
74. Maarten Masson, geb. 1735, was in 1797 baander te Middelburg.
80. Hendrik Blok, tr. 2. Waarde 11.5.1804 Cornelia Folmer (zuster van nr. 41).

101. Hendrijna Stroo, ged. Scherpenisse 10.5.1722.
112. Jacobus Rozenburg, ged. 's-Gravenhage 18.5.1753, tr. ald. 3.11.1776.
113. Elizabeth Kersson (Keisson).
114. Cornelis Teunisse, geb. Kaldenkirchen in het hertogdom Gulik 1739/1740, gest. 's-

Gravenhage 22.3.1823, tr., ondertr. ald. 20.4.1766.
115. Adriana Olirook, ged. Monster 8.6.1741, gest Uit dit huwelijk werden 1767-1787 te 's-

Gravenhage 11 kinderen gedoopt.
116. Jacobus Dijkwel, was in 1797 collecteur van het gemaal te Middelburg.
124. Pieter Paff was waarschijnlijk identiek met Johannes Pieter Paff, begr. Vlissingen 4.3.1791.
126. Caspar Meyer, gedoopt Dallikon (kanton Zürich, Zwitserland) 24.6.1726, sinds 1748 wacht-

meester in Staatse dienst onder kapitein jonker Meiss vonTeufen, werd in feb. 1762 burger
van Leeuwarden.

127. Adriaantje van Pommeren was wellicht na 1762 hertrouwd met een zekere Postumus. In
Leeuwarden overleed 20.7.1806 aan het Noordvliet; Adriaantje v. Pommeren, weduwe
Postumus, oud 82 jaar, begr. te Huizum, nalatende 2 kinderen.

VIII
128. Adriaan Defcjk, ged. Kruiningen 27.4.1698, landman, diaken aldaar 1732-1734, verhuisde

omstr. 1738 naar Waarde, overl. ald. ca. 1760 (na aug. 1759 en voor 16.4.1764). Hij tr. 1.
Kruiningen 17.2.1717 Anna Rottier, 2. Kruiningen 2.4.1733 Maatje van Hekken; 4. Waarde
in 1740 Maatje Cornelisse Sterkerooy. Hij tr. 3 Kruiningen 15.11.1734.

129. Elisabeth Leenderts, geb. Waarde, gest. Waarde 1740.
130. Hendrik Holland, ged. Kruiningen 29.3.1717, gest. Nieuwlande in juli 1755, tr. 2. Kruiningen

15.5.1754 Maria v.d. Merse, gest. ald. 14.11.1776; tr. 1. Kruiningen 13.3.1737.
131. Jannetje Spruit, geb. Krabbendijke.
132. Abraham Looysen, geb. Waarde 1690, kocht 29.1.1718 een huis te Kruiningen, tr. 1. Krui-

ningen 5.5.1718 Pieternella Dregge; 2. Kruiningen 5.3.1723.
133. Maria Langerak, ged. Kruiningen 1.12.1691, gest. ald. 23.6.1768.
134. Pieter Harinck, geb. Kloetinge circa 1699, kocht 17.5.1721 een boerderij op 172 roeden erf-
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pacht aan de Oudendijk te Kruiningen en verkocht deze weer 14.3.1733, werd 1741 diaken
te Kruiningen en stierf voor 17.6.1748. Tr. Kruiningen 8.5.1721.

135. JacominaPoelman,geb. Kruiningen,gest. na9.3.1766.
136. Gommen Gommertsz. Klap, geb. Schore omstr. 1700, gest. na 3.12.1768, landman, tr. 2. on-

dertr. Schore 19.1.1734 Anna Brants; ondertr. 3. Schore in okt. 1737 Francijna de Jonge;
tr. 4 Schore 9.8.1747 Tannetje Gideonse Slabbers; tr. 1 Schore 16.12.1721.

137. Pauline Joziasse Poelman, geb. Schore, gest. 1731-1734.
138. Jacobus Eversdijk, ged. Kapelle 5.2.1708, tr. Kapelle 20.8.1731.
139. Pieternella van de Paerel, j.d. van Kapelle, geb. omstr. 1712 (niet gedoopt, ouders hattemis-

ten).
140. Adriaan Evertse, geb. omstr. 1708, schout te Biezelinge, tr. voor 12.3.1730.
141. Maria Witte, ged. Biezelinge 20.3.1709.
142. Leenden de Coo, ged. Biezelinge 25.3.1712, tr. voor 26.2.1741.
143. Apolonia Hooywagen, ged. Biezelinge 12.1.1716.
144. Jacob Poley, geb. omstr. 1710 (waarsch. te Middelburg), sluis- en molenmaker ald., in 1761

stadsarchitect te Zierikzee en directeur der zaagmolens aldaar, tr. Wormerveer 7.11.1734.
145. AaltjeJans.
146. Engel Gastelaar, ged. Bergen op Zoom 11.12.1712, liet 1737-1756 te Tholen 7 kinderen do-

pen, tr. Bergen op Zoom 26.12.1735.
147. Maria de Pauw, ged. Bergen op Zoom 11.10.1715.
148. Waarschijnlijk: Pieter Masson, tr. Middelburg 10.5.1729.
149. Janna Lantsheer.
150. Vereeke.
152. Huibrecht Lavooy, ged. Kruiningen 27.9.1705, landbouwer aldaar, verkocht 22.5.1730 zijn

hoefken aan de Zanddijk, kocht in 1732 een huis in het dorp, werd in 1747 schepen aldaar
en stierf omtrent 1750 (na 24.12.1749 en voor 24.4.1751); hij tr. 1. Kruiningen 5.3.1727
Joanna Witte; 2. Kruiningen 7.9.1733.

153. Cornelia Paulusse Krijnsen, ged. Kapelle 6.12.1705, gest. tussen 1.8.1756 en 13.1.1758.
154. Jacobus Welleman, geb. Waarde 1709, gest. Kruiningen 1.10.1769, tr. Krabbedijke, ondertr.

25.11.1735.
155. Maria Waverijn, gest. Kruiningen 25.3.1775.
156. Jacobus Kok Jacobsz., gest. Yerseke 1747/1748, tr. 2. ondertr. YerSeke 27.5.1747 Cornelia

Bakkers (wed. Pieter Jacobsz. Kole), tr. 1. voor 16.12.1731.
157. Cornelia Goes, ged. Kloetinge 16.9.1703, gest. Yerseke 1745/1747.

158. Marinus Poelman, ged. Kruiningen 17.2.1704, gest. Kruiningen 23.7.1775, tr. 2. Kruiningen
20.3.1752 Jacoba v. Ankeren, gest. ald. 4.2.1783 (zij tr. 1 Lucas v. Vinningen en 2. Adriaan
Jacobsz. Coman). Tr. 1. Kruiningen 5.1.1731.

159. Cornelia Glerum, ged. Kruiningen 14.10.1703, gest. in 1751. (Zij tr. 1. Kruiningen 12.2.1723
Leendert v. Dalen).

160. Lieven Blok, ged. Baarland 29.7.1691, gest. Baarland kort voor 14.7.1759, tr. Baarland
12.7.1741.

161. Geertruyt van de Gevel Hendriksdr., geb. Borssele, tr. 2. Kloetinge 5.9.1759 Pieter Claasz.
Valkkier (weduwnaar van Pieternella Kopmels).

162. Johannis Sandee, ged. Kruiningen 25.3.1708, dijkgraaf ald., gest. 1758/1761, tr. Kruiningen
6.12.1736.

163. Maatje van der Maas, ged. Kruiningen 3.2.1715, gest. ald. 20.3.1766, tr. 2 Kruiningen
1.3.1764 Marinus Cornelisz. van Waarde (weduwnaar van Tannetje Bakerhout).

164. Cornelis Folmer, ged. Kruiningen 9.4.1713, tr. 2. Schore 24.3.1757 Pieternella Lukasdr. Zoe-
te; tr. 1. Kruiningen 24.8.1736.

165. Adriana Beye, geb. Krabbendijke omstr. 1707, gest. na 10.9.1752. Zij tr. 1. Kruiningen
2.5.1726 Pieter Jacobsz. Baas, gest. Kruiningen 1735.

166. (Waarschijnlijk) Pieter Simonsz. Vermeide. Hij werd op 9.7.1763 door de weeskamer te
Waarde benoemd tot voogd van de 3 wezen, die zijn zuster Maatje uit haar huwelijk met
Jan van Wamelen had nagelaten.

168= 136. Gommen Gommertsz. Klap.
169 = 137. Paulina Joziasse Poelman.
170=138. Jacobus Eversdijk.
171 = 139. Pieternella van de Paerel.
172=140. Adriaan Evertse.
173=141. Maria Witte.
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174=142. Leenden de Coo.
175=143. Apolonia Hooywagen.
176. Abraham Krijger, geb. Wolfaartsdijk(?) omstr. 1725, gest. Nisse 29.4.1787, tr. omstr. 1760.
177. Leuntje van Schaik, ged. Driewegen 27.7.1738, gest. Nisse 2.1.1800.
178. Jacobus van de Velde, ged. Baarland 10.11.1741, begr. Heinkenszand 22.10.1806, tr. , on-

dertr. Heinkenszand 22.3.1770.
179. Levina Lampers, geb. Heinkenszand 1743, gest. Heinkenszand 2.4.1812.
180. Johannes de Boe (de oude), geb. Krabbendijke 1730, kocht 10.5.1766 een huis te Kruiningen

voor 30 pond en 5 schellingen en \^as in 1797 landman te Krabbendijke. Hij tr. (waarschijn-
lijk te Waarde).

181. Geertruid van de Velde, gest. Krabbendijke voor 8.12.1770 (toen haar man compareerde
voor de weeskamer, mogelijk ging hij hertrouwen).

182. Marinus Boogaard, ged. Kruiningen 13.8J730.tr. Kruiningen 4.1.1753.
183. Joanna Jacobusse Goossen, ged. Kruiningen 11.2.1720. Zij tr. 1. Kruiningen 22.8.1742 Pieter

Jansz. Schepper (weduwnaar van Willemijntje Antonydr. Snoek).
184. Cornelis Carelse, ondertr. Sint-Laurens 16.9.1752.
185. Geertje Blaauwert.
186. Cornelis Schuilwerve, liet 1768-1774 te Sint-Laurens kinderen dopen en tr.
187. Tannetje Jasperse.
188. Cornelis Griep, ged. Hoedekenskerke 2.9.1737, schipper, gest. Kruiningen 13.4.1797, tr.

Hoedekenskerke 30.6.1763.
189. Jacoba Steketee, geb. Borssele(?), gest. Kruiningen 9.1.1797. Zij tr. 1. omstreeks 1758 Leen-

dert Jansz. Pikkaard.
190. Janus Willemsz. Snoek, ged. 's-Heer Arendskerke 20.12.1733, gest. Kruiningen 21.11.1788,

tr. Schore 21.6.1762.
191. Jacomijna Adriaansdr. van Zweden, ged. Kapelle 1.4.1736, gest. Kruiningen 6.3.1786.
192. Adriaan Willemsz. de Jager, ged. Bruinisse 14.3.1700, woonde Scherpenisse, tr. Scherpenis-

se 17.1.1723.
193. Anna Willemsdr. Geuze, ged. Oud-Vossemeer9.1.1701.
194. Van den Boogert.
196. Laurens Willemsz. Kraak, liet 1736-1753 te Scherpenisse 11 kinderen dopen, tr.
197. Jacomijntje Arends.%
198. Jan de Vlieger, ged. Haamstede 22.11.1728, begr. Poortvliet 17.11.1785, tr. Poortvliet

23.4.1751.
199. Willemijntje Potter, geb. Poortvliet, begr. Poortvliet 6.11.1793.
200. Jan Boluijt Cornelisz. Waar hij woonde is nog niet gebleken. Behalve zijn zoon Jacob ( = -

kwartier 100, wonende na 1745 te Poortvliet) had hij een zoon Cornelisz Jansz. Bol(l)uijt,
die 12.6.1740 te Dirksland trouwde. Een derde zoon was wellicht Aert Bolluijt, die
29.1.1744 te Dirksland doopgetuige was. Uit een schepenacte van Poortvliet d.d. 22.1.1765
blijkt dat Jacob B. een huis en erf, zijnde een broodbakkerij te Dirksland, verkoopt.

202. Antony Stroo Lambregtsz., geb. Sint-Annaland omstreeks 1690, tr. Scherpenisse 1.6.1714.
203. Cornelia Puije Cornelisdr., geb. Scherpenisse.
204. Jacob(usj Bevelander, ged. Tholen 13.2.1695, liet 1720-1726 te Oud-Vossemeer 4 kinderen

dopen, tr. Tholen 17.3.1720.
205. Cornelia Schakerloo.
206. Marinus v. d. Stel, was in 1737 lidmaat van de Herv. Kerk te Poortvliet, tr. 2. Poortvliet

30.8.1752 DingenaHicke;tr. 1.
207. Elisabeth Kerkoele, lidmaat te Poortvliet in 1737.
208. Ista, woonde volgens de trouwacte van zijn zoon te Delf in Brabant. Deze plaats werd niet

gevonden. Mogelijk kwam de familie uit Belgisch Brabant. Een zekere Michel Ambroise
Ista werd 9.11.1790 te Amsterdam geboren, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk, werd petjes-
maker aldaar en stierf te Bloemendaal (Huize Meerenberg) 21.6.1869. Zijn vader Ambroise
Ista was reeds voor 1816 uit Amsterdam verdwenen, de moeder Maria Laurence Pouline
Josephine de Braband werd in 1758 geboren te Luik en stierf te Amsterdam 5.9.1833.

210. DavidFaece, heette ook wel Faes of Fase, werd wellicht te Sint-Annaland geboren, stierf te
Tholen in 1731, voor 20 mei. Hij tr. 1. Tholen 8.6.1707 Jannetje Bevelander; 2. Tholen
16.7.1713.

211. Elizabeth de Min, ged. Tholen 21.9.1687.
212. Jacob Linthout, geb. Oud-Vossemeer(?), liet 1724-1735 aldaar 8 kinderen dopen, tr.
213. Laurina Marinusse.
214. Adriaan Schellekes.
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216. Joost Feijtel Adriaansz., liet 1734-1743 te Scherpenisse 6 kinderen dopen, tr. omstreeks
1733.

217. Cornelia van Borne.
218. Leenden Bruinzeel, ged. Scherpenisse 9.4.1713, veearts ald. tr. omstr. 1732.
219. Cornelia van Osta. Zij lieten 1733-1754 te Scherpenisse 11 kinderen dopen.
220. Jan Cornelisz. Bogaart, gest. Nieuw-Vossemeer 1782, tr. voor 4.12.1729.
221. Anna Telle (Willemsdr. ?).
222. Jacobus Constant, ged. Bergen op Zoom 20.10.1697, tr. Dinteloord 30.6.1726.
223. MariadeRoy,ged. Dinteloord 23.11.1698.
224. Pieter Rosenburg, ged. 's-Gravenhage 1.4.1715, bouwman op de Leyweg, begr. ald.

12.6.1772, ondertr. ald. 9.4.1741.
225. Adriana Schenk Martensdr., geb. Pijnacker.
226. Kersson of Keisson.
228. Gerardus (?) Teunisse te Kaldenkirchen, tr.
229. Willemina (?)
230. Jacob Olierook, ged. 's-Gravenzande 2.12.1703, tr. 1. Antje Dirks Sollevelt; tr. 2. Monster

8.11.1739.
231. Anna van Wattinge, ged. Monster 14.3.1717.
232.. Dijkwel. Mogelijk kwam deze familie uit Goes of Yerseke naar Middelburg.
236. Hans Jurriën Priel, jongman van Zweibrücken in het land van Birkenfeld, werd 20dec. 1736

ingeschreven in het burgerboek van Dordrecht, begr. ald. 9.2.1748, tr. Dordrecht
24.7.1735.

237. Adriana Schriek, ged. Dubbeldam 19.8.1709, begr. Dordrecht 24.11.1787.
238. Cornelis Holst, ged. Zierikzee 26.2.1705, tr. Aardenburg 15.6.1735.
239. Elisabeth Maartensdr. Pater, geb. Zierikzee.
240. Adrianus van der Staal, ged. Strijen 15.2.1693, liet 1740-1745 te Klundert 4 kinderen dopen,

tr.
241. Maria van Babel, ged. Strijen 24.3.1709.
242. Leenden Vel, ged. Ooltgensplaat 24.8.1710, gest. ald. 9.10.1742, tr., ondertr. Ooltgensplaat

14.12.1731.
243. Trijntje van Hoven, ged. Middelharnis 10.9.1702. Zij tr. 2. Ooltgensplaat 9.6.1743 Jan v. Dam

Jansz., uit Numansdorp.
244. Jacob Knape, ged. Sommelsdijk 4.9.1717, gest. aldaar in 1795, tr. Sommelsdijk 30.4.1747.
245. Anna de Bruyn Jasperser., ged. Geertruidenberg 15.6.1719, gest. Sommelsdijk in 1785.
246. Huybregt van Dam, ged. Sommelsdijk 13.3.1712, schepen, gest. ald. 1771, tr. Sommelsdijk

14.4.1734.
247. EvaButh, ged. Sommelsdijk 17.1.1712,gest. ald. 1796.
248. Paff. Deze familie kwam wellicht uit Twente of uit de Achterhoek.
250. Rittemeijer. Ook deze familie kwam wellicht uit Oost-Nederland.
252. Felix Meyer, ged. Dallikon (kanton Zürich) 2.5.1686, Amtsrichter = kantonrechter, gest.

ald. 11.3.1761, tr. Dallikon 18.11.1721.
253. Anna H(a)ug, ged. Weiningen 5.3.1695, gest. Dallikon 19.12.1754.
254. Jurjen Hansen van Pommeren, kleermaker, kocht 1742 een huis te Leeuwarden in het Rits-

mastraatje en in 1743 een huis a.h. Ruitenkwartier, wat in 1763 werd verkocht door de ad-
ministrateurs van zijn nagelaten goederen. Hij tr. Leeuwarden 8.10.1719.

255. Antje Flier Jacobsdr,

A.W. E. DEK
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KOMEN EN GAAN TE ARNEMUIDEN

Dezelfde bron die werd gehanteerd voor een artikel in het militarianum-
mer van GN (febr. 1973) bevat nog zóveel gegevens die ook voor niet-
Zeeuwen van belang kunnen zijn, dat de oproep van de redaktie bijdragen te
leveren voor een Zeelandnummer mij als vanzelf deed grijpen naar dat oude
trouwboek. Van de retro-acta acht ik de trouwboeken het boeiendst omdat
zij betrekking hebben op volwassenen. Volwassenen hebben een „verleden"
en fragmenten uit dat verleden kan men nogal eens aantreffen bij de
huwelijksinschrijvingen.

De straks volgende compilatie is samengesteld uit het oudste trouwboek
van Arnemuiden. Deze thans betrekkelijk kleine maar nog altijd zelfstandige
gemeente — bovendien „stad" — heeft haar hoogtepunt duidelijk al eeuwen
achter zich. Sinds een aantal jaren is door Deltaplan, vestiging van
industrieën in de omgeving met alle gevolgen van dien etc. een opleving
waarneembaar in de vorm van watersport, de vestiging van forensen en door
dit alles een wat meer „openstaan" voor invloeden van buitenaf. Vooral de
forensen zullen bijdragen tot het vernieuwen van de plaatselijke bevolking.
Het ware echter een misverstand aan te nemen dat zoiets voor het eerst
gebeurt.

Het heeft mij bij het doorwerken van het trouwboek namelijk sterk
verbaasd, dat een plaats die ik had leren kennen als „anders" dan de overige
Walcherse gemeenten, met name door een soort neiging tot isolatie, in het
verleden toch blijkbaar wel openstond voor vreemdelingen. Voorzover het
betreft het krijgsvolk uit de 80-jarige oorlog is dat niet zo vreemd; men had
maar te nemen wat werd opgelegd. Ook de vele Vlamingen in Zeeland zijn
per definitie het gevolg van de situering van deze landstreek. Het sterkst is
dat te bespeuren in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar veel familienamen on-
Zeeuws zijn en het dialect ook Vlaams klinkt. Blijft de vraag of het zo voor
de hand ligt dat zo véél Vlamingen zich uitgerekend in Arnemuiden
vestigden. Weliswaar waren zij op de vlucht maar men mag aannemen dat zij
in de grotere steden toch betere vooruitzichten hadden. Wellicht een soort
discriminatie door die steden bij wijze van zelfbescherming? In elk geval was
de „import" van nieuwelingen te Arnemuiden overwegend van Vlaamse
herkomst.

Echter niet alléén Vlaams. De trouwenden zijn afkomstig uit vele
windstreken, uit eigen land, maar ook uit het buitenland. Scheepsvolk? Dat
kan als het om mannen gaat, maar ook de vrouwen zijn nogal eens van elders
afkomstig. Hetgeen leidt tot de vraag hoeveel van wat wij thans echt Zeeuws
noemen werkelijk van oudsher Zeeuws is, of, hoe oud is echt Zeeuws?

Technisch gesproken zijn er ook nogal wat opmerkingen te maken.
Leesbaarheid, beschadigingen, reparaties, verblekingen e.d. hebben uiter-
aard zo hun gevolgen. Op grond daarvan claim ik geenszins dat mijn
interpretatie van het gelezene de enig mogelijke is. Voorts speelt de spelling
een gewichtige rol. De notaties zoals die in het trouwboek voorkomen zijn
zonder meer overgenomen. Betreft het familienamen dan zal duidelijk zijn
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dat behoedzaamheid is geboden. Afhankelijk van de spellingsinzichten van
koster/schoolmeester of predikant werden de namen ingeschreven zoals ze
voor hen klonken. Dat betekent dat Maertens, Meertens en Mertens gezien
moeten worden als varianten van een en zelfde naam, sterker nog,
betrekking kunnen hebben op dezelfde persoon. Iets dergelijks geldt voor
Willems, Willemssen en Wullemssen, maar er zijn minder voor de hand
liggende variaties denkbaar, bijvoorbeeld Bertelssen en Bartholomeussen.
Kortom, het is aannemelijk dat een en dezelfde persoon onder verschillende
namen voorkomt.

Plaatsnamen, opgenomen onmiddellijk achter de persoonsnamen, zijn
eveneens letterlijk overgenomen. In een aantal gevallen is het verleidelijk
suggesties omtrent de huidige spelling te doen, doch het lijkt mij verstandiger
zulks achterwege te laten.

Tenslotte, in deze opgave ontbreken de militairen en de schepelingen van
oorlogsschepen, aangezien zij al werden opgesomd in het militairianummer.
Voorts zijn evenmin opgenomen degenen die afkomstig waren uit het huidige
Zeeuwsch-Vlaanderen, dat in het trouwboek nog konsekwent als Vlaenderen
werd betiteld.
Acspoele, Josynken van, Brugghe, wed. v. Jaspar Oolboet, ot. 19.1.1602, * waarsch. te Middel-
burg, met Daniel van der Strate.
Afdjriaens, Baertghen, ook Bertgen en Bertghen, Loberck bij Schoonhoven, wed. v. Allardt Ger-
retsen, ot. 23.11.1591, * 16.12.1591, met Jacob Jacobssen; wed. v. Jacob Jacobssen, ot.
22.9.1601, * 14.11.1601, met Meus Bauwenssen; overleden circa januari 1604.
Adriaens. Cathelyne, Eeclo in Vlaenderen, ot. waarsch. 27.12.1589, * 4.2.1590, met Hans van . . . ,
sold. onder kapt. Dach, afkomstig van Bruessel. Haar nicht was ene Betgen, gehuwd met de sol-
daat Pieter Mans.
Adriaens, Elisabeth, Enchuysen, e.v. Pieter Maertssen, op het avondmaal van 2.1.1600 m. att. van
Sevenhuyzen, weer vertr.
Adriaens, Tyte, Amstelredam, wed. v. Bauwen Janssen, ot. 21.7.1601, * 12.8.1601, met Jan Jooris.
Adriaenssen, Adriaen, S. . erlingen int lant van Aelst, ot. 21.4.1591, * 1.5.1591, met Mayken van
Thienert, zijn moeder was Lyntgen Adriaenssen.
Adriaenssen, Daniel, Oudenbosch, ot. 16.5.1598, * 7.6.1598, met Proentgen Adriaens, zijn vader
was Adriaen Heyndricxssen.
Adriaenssen, Dierick, der Gouwe, ot. 28.3.1598, 23.4.1598, met Hesther Huybrechts.
Adriaenssen, Geraert, Brugge, oudtcleerverkoop, op het H. Avondm. van 4.1.1587.
Adriaenssen, Janneken, Oosterhout, won. óp het „platteland" ten huize van Cornelis Leunissen,
op het H. Avondm. van 6.7.1603.
Adriaenssen, Leune, Ghendt, wed. v. Adriaen Adriaenssen, ot. 24.4.1599, * 9.5.1599, met Fran-
choys Janssen.
Adriaenssen, Naut, den Doele, schipper, wednr. won, te Arnemuyden, ot. Zierichzee, • Ar-
nemuyden 19.8.1604, met Neelken Yemants.
Adrians, Teuntgen, wed., won. te Sutphen, get. bij ot. Mechélyritge Hermans, 7.8.1593, haar
broer Roelant Adrianssen woonde te Middelburgh.
Aecke, Janneken van, Brussel, wed. v. Hans Mertssens, ot. en * waarsch. te Hulst, met Adriaen
van Oudenis, Ie afkondiging te Arnemuyden op 1.9.1591.
Ael(le)mo(e)sseniers, Catelyne ook Lyntgen, Lyer in Brabant, ot. 9.11.1596, * 8.12.1596, met Ja-
cob ook Jacques Luttha ook Lottha; als wed. op het H. Avondm. van 10.10.1604.
Aernouts, Mayken, Anseghem bij Oudenarde in Vlaenderen, ot. 22.8.1592, * 16.9.1592, met Ley-
naert Stoffels.
Aerlssen.Aerl, Bommel, won. te Cleverskercke, ot. 24.3.1601, * 13.5.1601, met Leyne Jans.
Aertssen, Jan, Schagen in Hollant, ot. 10.4.1593, * 28.4.1593, met Mayken Pauwels.
Aeste, Nicolaus van, Maricke bij Cortrycke in Vlaenderen, ot. 27.2.1593, met Elisabeth Lauw-
reyns, hij had drie jaar gewerkt bij Guilliame Peters.
Aliel, Pieter, Ysegeem bij Cortrijck, ot. 25.7.1594, • 14.8.1594, met Jakemintgen Pieters, zijn oom
was Pauwels Pinet, zijn neef was Cornelis van de Berge.
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Andries, Amerynsken, Antwerpen, ot. 9.3.1591, met Hans Cornelis, haar broer was Hans Andries.
Andries, Pauwels, Antwerpen, ot. 17.5.1596, * 12.6.1596, met Barber Regalens.
Andries, Peryne, Auwenaerde, e.v. Mattheus de Clerck, won. in de Nieustrate, op het H.
Avondm. van 5.1.1597.
Andriessen, Cryn, land van Oelkensplate, wedn. v. Mayken Lenerts, ot. 22.6.1591, met Afghen
Jobbe, woonde of had gewoond te Seraeskercke.
Andriessen, Jan, Aerp ontrent Aelst, ot. 24.9.1594, * 4.11.1594, met Adriancken Leenaers, hij
woonde sedert 1582 in Zeeland, waarvan twee jaar bij Jan Gillissen in de polder.
Angeren, Mayken van. Zwol, ot. 23.4.1605, * 11.5.1605, m. Charles Legier.
Anncessen, Lysken, Vueren bij Bruessel, ot. 1.8.1592, met Ollivier van Loopenburgh, haar moeder
was ene Lysken.
Ansels, Christyne, Mereken bij Dixsmude in Vlaenderen, wed. v. Anthonis Basisset, ot. 17.2.1596,
* 6.3.1596, met Gilliaen Bachelant.
Antheunis, Pernelleken, Roosendael, wed. v. Jacob Janssen, bierwereker, ot. 7.8.1599, *
22.8.1599, met Cornelis Cornelissen.
Anthonis, Legier, Nieukercke in Vlaenderen, wedn. v. Lysbeth Cornelis, ot. 27.11.1605, *
18.12.1605, m. Lysbeth Dirrick.
Anthonis, Theuntgen, Antwerpen, dr. v. Anthonis Thomaessen en Leyntgen de vroyvrauwe, zij ot.
20.10.1590, * 4.11.1590, met Aernout Hermanpoorts ook Hermanssen, haar zwager was Pieter
Janssen; wed. v. A. H., ot. 22.8.1593, * 15.9.1593, met Mattheus Boyncks.
Ardoys, Pieter, de jonge, Ghendt, e.v. Truyken Folbeerts, op het H. Avondm. van 5.10.1586,
wordt vermeld op 5.4.1587, wordt vermeld als vertrokken 24.6.1600.
Areaenssen, Roelant, bij Rotterdam, get. bij ot. Woutre Sijmonssen, 1.7.1590.
Arendts, Janneken, Roose, wed., * 7.11.1604, met Michiel van Kesbeke.
Ariaens, Catfhjelyne, St. Laureijns ten Blocke in Vlaenderen, ot. 7.4.1590, * 29.4.1590, met Jan
Wullemssen, zij was een tijd in dienst geweest van en woonde bij Mayken Philips; won. tot de
blockmaker (=klompenmaker?), als nicht get. bij ot. Franschyncken Jans, 25.4.1592.
Ariaens, Jan, Duynekercke, zn. v. Ariaen Jacobs, ot. 2.5.1598, * 27.5.1598, met Nelgen Crinssen.
Ariaens, Janneken, Oosterhout bij Berghen op den Soom in Brabant, ot. 5.7.1603, * 23.7.1603,
met Aernout Leunenssen.
Ariaens, Mayken, Rete in de Kempen, wed. v. Gerrit van Gemert, ot. 1.8.1592, met Gillis
Bloeme.
Ariaenssen, Jan, Dunckercke, wedn. v. Neelken Crinssen, ot. 10.9.1605, * 25.9.1605, m. Ariaent-
gen Cornelis.
Ariaenssen, Nam, land van Doel, ot. 3.11.1601, * 18.11.1601, m. Neelken Jans.
Aumans, Wijnthe, Ghent, ot. 16.3.1591, m. Gillis de Nobele.
Baccleer, Gillis, Antwerpen, ot. 5.7.1597, * 20.7.1597, met Lucretia Bothi, zijn moeder was Cor-
nelia Baccleer (!), zijn zwagers waren Aernout Beye en Adriaen de Coster.
Bachelant, Gilliaen, Morssele bij Corteryck in Vlaenderen, zn. v. Ghysbrecht Bachelant, ot.
17.2.1596, * 6.3.1596, met Christyne Ansels.
Backer, Jan Heyndricx(ssen) de, Dixmuyde, vermeld 2.7.1589: ouderlinc, won. in de Langhestra-
te, had Jan de Waghemaker in huis, zijn buurvrouw was Robyntgen Diericx; ot. Amstelredam, *
Arnemuyden 9.9.1591, met Grietgen Heyndricx; wordt vermeld 12.4.1592; wedn. sedert twee
jaar, ot. 11.11.1600, * 6.12.1600, met wederom een Grietgen Heyndricx.
Backer, Olivier ook Olyvier en Olevier, Gent, won. bij Dirrick Dierixssen, op het H. Avondm. van
13.10.1590; ot. 25.9.1593, * 13.10.1593, met Betgen Jacobs; wordt vermeld 25.7.1594.
Baes, Maillaert, Baembyc bij Wynnocxbergen, ot. 15.8.1592, * 30.9.1592, met Tryne van Steen-
huyze; overl. eind december 1592.
Baewenssen, Claes, Lutsenburch, ot. 11.1. 1597, * 30.3.1597, met Maertyne Gyles.
Bakelant, Ghijsbrecht, Corterijcke, als oom get. bij ot. Huybrecht van den Berghe, 18.2.1592.
Bakeman, Jan, Oudenborch, e.v. ene Dyneken, op de lidm. lijst van 29.4.1584, zijn moeder was
ene Neelken, zijn „schoonmoeder" (dit begrip wordt in het trouwboek herhaaldelijk verward
met „Stiefmoeder") was Goelcken Passcharis, vertr. nr. Middelburgh.
Ballardt ook Bollardt, Jan Janssen, Ghistel in Vlaenderen, ot. 26.10.1591, * 10.11.1591, met Janne
Symonssen, zijn oom was Maximiliaen Bollardt.
Baltens, Pieter, Mecchelen, ot. 30.10.1592, * 15.11.1592, met Mayken Pieters.
Barlee ook Bacleer, Sara, Antwerpen, ot. 27.2.1604, * 11.4.1604, met Geert Huybrechts, haar zus-
ter was Tanneken Bacleer.
Bartholomeux, Betgen, Antwerpen, ot. 26.8.1600, met Gerrit Heyndricxssen, haar vader woonde
in het land van Geïre.
Bastens, Maertincken, Corterycke in Vlaenderen, ot. 19.9.1599, * 20.10.1599, met Wouter Lam-
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brechtssen, haar moeder was Beteken Bastens.
Bastiaens, Neelken, Nieuwpoort in Hollant, met att. vandaar op het H. Avondm. van 30.6.1601,
won. in De Thol; ot. 30.12.1605, * waarsch. te Nieuwpoort, met Jan Bossier.
Bastoen.Jooris, Dixmuyde, op het H. Avondm. van 5.4.1598.
Bastoens, Martyntgen, Corterycke, op het H. Avondm. van 5.4.1598.
Bauwenssen, Meus, Jisp in Waterlant, wedn. v. Neele Jacobs, ot. 22.9.1601, * 14.11.1601, met
Bertgen Adriaens; ot. 22.1.1605, * 16.3.1605, met Ette Jans.
Bauwer, Anna, Antwerpen, wed., op het H. Avondm. van 5.4.1587 met att. v. Vere, vertrokken.
Beemden, Abrahaem Adriaens, Berghen, ot: 9.10.1604, * 7.11.1604, met Sara Jans Terelinckx, zijn
moeder was Digneken Gabbers.
Beghem, Susanna, Brugge, won. naest Den Spieghel in de Langestrate, op het H. Avondm. van
2.10.1594.
Belaens, Philips, Mechelen, wedn. v. ene Mayken, ot. 1.9.1590, • 19.9.1590, met ene Tanneken.
Belle, Janneken Franchen, won. te Delff, wed. v. Aryen Pieterssen van Es, ot. te Delff, met Jacob
Symonssen, vermeld 5.3.1595.
Beninck, Lysbet, Londen, wed. v. Jan Benet, die overl. te Berck, ot. 30.12.1606, * 21.1.1607, met
Jan Sans.
Bequet, Anthoni, Dordrecht, ot. Middelburgh 3.10.1598, * Arnemuyden 23.10.1598, met Barbel
Frekels.
Berclaer, Geertruyt van, Ruemonde, ot. 5.8.1606, * 27.8.1606, met Wullem Teerlinck.
Berghc, Grietgen van den, Meenen, wed. v. Jacqs van den Berghe, op het H. Avondm. van
5.10.1586, vertrokken.
Bernardtssen, Wullem, overl. te Londen in 1602, e.v. Cathelyne Neutlingh.
Bertholomeus, Ariaentgen, Mechelen, dienstmaecht bij Goyvaert Heyndricks, op het H.
Avondm. van jan. 1588.
Bertholssen. Jan, Luskei ook Luyskyel bij Maesterlant, ot. 23.1.1599, * 7.2.1599, met Mag-
deleentgen Jacobs.
Bertram, Anthony. Brugge, wedn. v. Agniete Ariaenssen, ot. 25.7.1592, met Digne Joris.
Best.Joseph van, 's-Hertogenbosch, op het H. Avondm. van 30.3.1586, vertr.
Best, Willemincken van, 's-Hertogenbosch, wed., op het H. Avondm. van 5.10.1586.
Beulcke, Jaeckemincken van, Franckendaele, ot. 26.12.1598, * 17.1.1599, met Hans van Goett-
hem, haar moeder was Jaquemincken Lemmes.
Blanckbaert, Lowys, Eeclo, ot. Middelburgh 15.3.1603, met Catherine Verhaghe.
Blansden of Blausden, Neel, Dormicke, woonde enige tijd te Arnemuyden, ot. Tholen 22.8.1592,
met Adriaen Robrechts.
Bleeckers, Margriele, Oudenard, wed. v. Heyndric de Clerq, ot. 11.6.1605, * waarsch. te Souburg,
met Cornelis ter Want.
Blieck, Marten de, Antwerpen, op het H. Avondm. van 30.3.1586 m. att., vertr. naar Middel-
burgh.
Bochoute ook Bouchaute, Madeleentgen van, Ghent, ot. Vere 29.11.1603, * waarsch. te Vere, met
Jan de Langhe.
Bogaerts, Cathelyne, Nieupoort, dr. v. Mr. Jan Bogaert en Josyntgen, ot. 6.7.1596, * 18.8.1596,
met Chrisothonius van de Muelen; won. in de Langhestrate, op het H. Avondm. van 1.1.1595,
vertr. naar Vere.
Bogaerts, Lambrecht, was lidmaat geweest te Brussel, cnape ten huyze van hoedemaker Bertho-
lomeus van Loo, op het H. Avondm. van 30.3.1586, vertrokken.
Bogaerts, Mayken, Duynkercke, ot. Vlissinghen sept. 1592, met Clais Adriaenssen; won. in de
Noortstrate, op het H. Avondm. van 1.1.1595; get. bij ot. Cathelyne Wullems, 15.3.1597.
Boghaerts, Grietgen, Duynkercke, won. in de Langhestrate, op het H. Avondm. van 5.10.1597,
vertrokken.
Boinckx ook Boyincx en Boyncks, Maltheus, Antwerpen, tinneghieter op de Westdyc, ot.
22.8.1593, * 15.10.1593, met Theuntgen Anthonis; get. bij ot. Pauwels Andries, 12.6.1596; ver-
meld 6.7.1603.
Bois, Jan Janssen du, Armentiers in Vlaenderen, metzer, op het H. Avondm. van 3.1.1599; ot.
8.5.1599, * 30.5.1599, met Christine Wilsoets, zijn broer was Roelant du Bois.
Bois, Proentgen du, Duynekercke, ot. 3.6.1595, • 21.6.1595, met Anthonij Herbrecht.
Bois, Rofejlant du, metzer, get. bij ot. Mattheus Boyncks, 22.8.1593; als broer get. bij ot. Jan
Janssen du Bois, 8.5.1599.
Bollaert, Catelyne, met att. v. Antwerpen op het H. Avondm. van 30.3.1586, haar dochter was
Magdalena Lauwers, vertrokken.
Boogaert, Grietgen, Duynkercke, dr. v. Mr. Jan Boogaert en van Josyntgen, ot. 1.7.1600, •
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30.7.1600, met Joseph Meerman.
Boom, Jan Willemssen, Aelst, wedn., ot te Middelburgh, met Neelken Ariaens, laatste afkondi-
ging 28.9.1597; als vader get. bij ot. Lysbeth Jans, 27.4.1601; ot. Middelburgh 15.2.1603, met Jo-
syntgen Meygarts.
Boons, Mayken Olivuersdr. Berghen in Henegauwe, op het H. Avondm. van okt. 1587.
BorsierookBossier.Jan, Doornicken, ot. 30.3.1601, * 22.4.1601, met Pierken Huybrechts.
Bossche, Tanneken van den, Corteryck in Vlaenderen, ot. 28.10.1603, * waarsch. Vere, met Mar-
ten Micchielssen;
Bossier ook Borsier, Jan, wedn. v. P. H., ot. 31.12.1605, * waarsch. Nieupoort, met Neelken Bas-
tiaens.
Bothi, Lucretia, Florencien in Italië, wed. v. Anthoni Salario, ot. 5.7.1597, * 20.7.1597, met Gillis
Baccleer.
Bouquet, Steven, Waesbeke in Vlaenderen, linnenwever, op het H. Avondm. van 5.4.1587, vert-
rokken.
Bouquets, Lysbeth, Blasiusdr., Dordrecht, ot Dordrecht, met Heyndrick Lambrechtssen, laatste
afkondiging te Arnemuyden 7.6.1592.
Bouquet, Wullem, Dordrecht, ot. 19.10.1591, * 10.11.1591, met Judith Sijmonssen Rombouts.
Bourgoys, Philips, met att. van Antwerpen op het H. Avondm. van 5.4.1587, vertrokken.
Bouvaers, Tanneken Adriaens, Poucke in Vlaenderen, ot. 20.3.1604, * 25.4.1604, met Christiaen
Cornelis.
Boijs, Loij du, Duynkercke, schoonvader van en won. bij Anthonis de glasenmaker, op het. H.
Avondm. van 4.10.1598, vertrokken.
Boytson, Jan, land van Luyc, als stiefvader get. bij ot Neelke Cornelis, 12.11.1594.
Braems, Judith, Sandtwycks in Engeland, op het. H. Avondm. van 5.7.1598, vertr. naar Middel-
burgh.
Brande, Digne Bastiaens van den. Oude Balchen, dr. v. Bastiaen van den B. en Neeltgen Willems,
ot. 10.3.1590, * te Cruyninghen in het land van Goes, met Cornelis Ariaenssen.
Brantegheem, Jan van, Litkercke bij Aelst, linnewever, op het H. Avondm. van jan. 1588.
Breidel ook Breyder, Pieter, Brugge, ot. Middelburgh 22.6.1603, * waarsch. Middelburgh, met
Mayken Sweerts.
Brentes, Franchois, Antwerpen, op het H. Avondm. van 25.12.1585, vertrokken naar Middel-
burgh.
Breyder ook Breidel, Pieter, zilversmid, e.v. Mayken Zweerts, met att. v. Middelburgh op het H.
Avondm. van 5.10.1603.
Bries, Hester, Ghendt, ot. Tholen 6.11.1597, * waarsch. Middelburgh, met Marinus Cornelissen.
Bruijne. Heindrick de, Mechelen, wedn. v. Sintgen Littewerck, ot. 11.9.1604, * 29.9.1604, met
Neelken Ariaens; overl. maart 1605.
Bruijnsels, Cathelyne, Antwerpen, ot. 19.4.1597, * 1.6.1597, met Michiel de Meulenaer, haar
zwager was Jan de Leu.
Bruynsiers ook Bruynzeels, Tanneken, Antwerpen, wed. v. Jan de Leu, ot. Middelburgh, • Ar-
nemuyden 29.10.1600, met AndriesZeghers; op het H. Avondm. van 7.1.1601, vertrokken.
Brijsaert, Cathelyne, Lessen in Henegauwe, ot. 29.6.1591, * 21.7.1591, met Jacques Wynbroot, zij
diende bij Philibert Logier.
Buydens ook Buyens, Hans, Antwerpen, glasemakersknecht, won. te Middelburgh, get. bij ot.
Barbele Jaspers, 14.1.1595; ot. Arnemuyden 2.3.1596, • Middelburgh 19.4.1596, met Mayken
Jans; glasemaker op de Marckt te Arnemuyden, op het H. Avondm. van 5.1.1597, vertr. naar
Middelburgh.
Buyssen, Hans, Evergeem, won. opt Oude Gat, op het H. Avondm. van 4.1.1587, vertr. naar Mid-
delburgh.
Campe, Hans van de, Antwerpen, wedn. v. Elyzabeth Lesquier, ot. 12.5.1601, * waarsch. Middel-
burgh, met Janneken Vermersch.
Casiers, Mayken, Menene, wed. v. Christiaen . . . , ot. 3.2.1607, • 21.2.1607, m. Jan Theunissen.
Casteele, Pieter vanden, Ghendt, ot. 18.2.1595, • 15.3.1595, met Mayken Pieters.
Cattoon, Cornelis Janssen, Brugge, ot. 21.5.1605, * 19.6.1605, met Neelken Cornelis, zijn moeder
was Ludewy Willems, zijn zwager was Jan van Gelderen.
Cauvier, Jan, Armentiers, passementer, get. bij ot. Jan Carlier, 1.12.1590.
Christiaenssen, Bastiaen, Oudenbosch, wedn., ot. Middelburgh aug. 1592, met Adriaentgen Jans.
Clachts, Elysabeth, e.v. Jan Arentssen, met att. v. Antwerpen op het H. Avondm. van 4.1.1587,
vertr. naar Vlissinghen 5.10.1598.
Claessen, Jan, overl. te Lonnen in Engeland, e.v. Lincken Seghers, vermeld 23.11.1596.
Claessen, Joris, Lonegem, won. Arnemuyden, wedn., ot. Middelburgh 22.4.1599, * Arnemuyden,
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met Commertgen Pieters.
Clais, Maritgen, e.v. Cornelis Gheertsz de Leeuw, won. in De Eykelboom, met att. v. Schoonho-
ven op het H. Avondmaal van 4.1.1598.
Clais, Tryntgen, Oostzanen, wed. v. Cornelis Pieterssen, ot. 29.6.1596, * 24.7.1596, met Huy-
brecht Danielssen, haar zuster was Aermken Clais.
Claissen. Aelbrecht, Leyden, wedn. v. Lysbeth Mattheus, ot. 10.8.1597, met Aermtgen Lam-
brechts.
Claissen, Dierick, Scheermer in Noorthollant, * 19.2.1592, met Anna Cornelissen.
Claissen, Hans, Antwerpen, ot. 20.1.1596, * 4.2.1596, met Tanneken Laureyns, zijn broer was
Pieter Claissen.
Claissen, Jacob, Dordrecht, varensgezel, zn. v. Clais Janssen Stoop, ot 24.3.1601, • 29.4.1601, met
Leyntgen Hubrechts.
Claissen, Jan, schipstimmerman te Eedam, get. bij ot. Pieter Janssen, 5.7.1597.
Claissen, Jobken, Ypsich, won. Arnemuyden, dr. v. Clais Janssen, ot. 8.1.1594, • 23.1.1594' met
Adriaen Wouterssen.
Claissen, Reynier, Zwaer bij Hoorne, wedn. v. Mayken Leunis, ot. 28.12.1602, * 2.2.1603, met
Pernelle Jans.
Clappelaert, Pieter van, e.v. Perinne, zij kwam van Bruessel, vermeld 4.1.1587, vertrokken.
Clauws, Laureijns, Halteren in Vlaenderen, wedn. v. Tanneken Verbeecke, ot. 1.6.1590, •
4.7.1590, met Catherine Jans.
Clayssen, Joris, Eclo in Vlaenderen, ot. 3.8.1591, * 11.9.1591, met Neeltghen Willems.
Clayssen, Laurentgen, Eeclo in Vlaenderen, ot. 26.5.1590, * 17.6.1590, met Lieven van der Meere,
haar moeder was Betgen Clayssen.
Clayssen, Rem, Broeck in Watertandt, ot. 1.2.1592, * 23.2.1592, met Stijne Muijs, zijn broer was
Sijmon Claijssen.
Clerck, Hans Klaessen de, Antwerpen, passementwercker, ot. Amsterdam 29.5.1600, met
Emerentie Diercks.
Clerck, Jan de, Dixmuyde, temmerman, e.v. Jacquemyntgen, beide op de lidmatenlijst van
29.4.1584, vertrokken naar Middelburgh.
Clerck, Jan de. Loeuen in Brabant, wedn. v. Mayken van der Schrijke, ot. 2.6.1601, * 24.6.1601,
met Neelken Eeuwouts.
Clercks, Martha, Antwerpen, ot. Vere 18.5.1596, * Vere 2.6.1596, met Heyndrick Cornelissen.
Coninckx, Hester de, Damme in Vlaenderen, dr. v. Siluester de Coninck en Lincken, zij woonde
bij Lucas de Vriese, vermeld 13.9.1592.
Coolpaerts, Janneken, Oudeghem bij Ghent, wed. v. Adriaen Schoefstroo, ot. 6.4.1591, *
28.4.1591, met Jan Matthyssen.
Coppens, Buwaerdt, Brussel, won. bij Hans de schrynwercker, op H. Avondm. van jan. 1589.
Cordiers, Tanneken, Antwerpen, op H. Avondm. van okt. 1587, vertrokken.
Cornaerts, Susanna, Antwerpen, met att. v. Middelburgh op H. Avondm. van 7.1.1590, vertrok-
ken naar Middelburgh.
Cornelis, Ariaengen, Delff, won. in De Kardinaelshoet, op H. Avondm. van 5.1.1597, vertrokken
naar Vere.
Cornelis, Catelincken, Delft, wed. v. Heyndrick Jacobssen, ot. 5.11.1605, met Jeremias Gillissen,
huwelijk niet voltrokken omdat zij was weggelopen.
Cornelis, Christiaen, Delft, wedn v. Janneken Jans, ot. 20.3.1604, * 25.4.1604, met Tanneken Ad-
riaens Bouvaers, zijn broer was Cornelis Cornelissen.
Cornelis, Elizabeth, Brouck in Waterlant, ót. 31.4.1594, • 15.5.1594, met Michiel Loduwyxssen,
zij was in dienst geweest van Sael.
Cornelis, Ghysbrecht, Berghen op Soom, ot. 30.9.1600, * nov. 1600, met Tanneken van Westhyse.
Cornelis. Gillis, Berghen op de Soom, ot. 31.8.1591, * 2.10.1591, met Mayken Jans.
Cornelis, Heylken, Dort, won. bij Barbel Cornelis in de Langhestrate, op H. Avondm. van
7.4.1596.
Cornelis, Jan, Ryenkercke bij Dordrecht in Holland, won. op het Oude Gat, ot. 27.7.1591, *
4.12.1591, met Thryne Jans, zijn oom was Pieter Janssen te Seraeskercke.
Cornelis, Joris, Gruenigerlant, ot. 2.9.1600, * 24.9.1600, met Grietgen Jacobs, zijn vader was Cor-
nelis Cornelissen.
Cornelis, Mayken, Apelambacht, won. Cleverskercke, ot. 7.9.1602, met Jan Claessen, haar moe-
der was Betgen Pieters.
Cornelissen, Adriaen, Wyeringhen, get. bij ot. Jan Janssen, 6.5.1596.
Cornelissen, Anna, Delft, wed., * 19.2.1592, met Dierick Claissen.
Cornelissen, Bertholomeux, Berchen op Soom, wedn. v. Nellken Jans, ot. 12.4.1597, • 4.5.1597,
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met Josyntgen Martens.
Cornelissen, Cornelis, Berghen op de Soom, wedn. v. Maycke Carelssen, ot. 7.12.1591, *
22.12.1591, * 22.12.1591, met Ariaentgen Jacobs; wedn. v. A. J., ot. 7.8.1599, * 22.8.1599, met
Pernelleken Antheunis.
Cornelissen, Cornelis, Coppenhaven in Dennemarcke, ot. 12.3.1594, • 7.4.1594, met Pierken Pie-
terssen.
Cornelissen, Cornelis, Finaert, ot 1594 te Oude Tonghe, met Agetha Janssen, afkondigingen te
Arnemuyden.
Cornelissen, Corstiaen, Delff, e.v. Denne de Langhe, avondm. 5.1.1597.
Cornelissen, Enghel, Berghen op den Soom, ot. 9.8.1603, * 21.9.1603, met Clara Jans.
Cornelissen, Heyndrick, Antwerpen, wedn., ot. Vere 18.5.1596, * Vere 2.6.1596, met Martha
Clercks.
Cornelissen, Jan, Zwaeck bij Hoorne in Hollant, zn. v. Cornelis Janssen en Anna Jans, ot.
10.6.1600, «5.7.1600, met MaykenJoos.
Cornelissen, Jan, Ryerkercke bij Dort, wedn. v. Cryn Jans, ot. 30.8.1603, * 24.9.1603, met Christi-
ne Mercelis.
Cornelissen, Jan, de Plaete (Ooltgensplaat ? Colijnsplaat ?), ot 3.2.1607, * 4.3.1607, met Sitgen
Gerrebrants.
Cornelissen, Thoma(e)s, Capericke in Vlaenderen, ot. 11.4.1592, * 3.5.1592, met Styntge Jans.
Cortens, David, Antwerpen, won. aan de Oostzijde van de Noortstrate, op H. Avondm. van
3.4.1588.
Corthals, Hans, Watervliet, ot Middelburgh 13.2.1593, met Betgen van Ryckenbosch; wordt ver-
meld 19.9.1593.
Crombrugge, Lieven van, Ghend, wedn. v. Perintgen Planchoers, ot. 13.11.1599, * 8.12.1599, met
Cathelyne Goetghebuers.
Crop, Carel, Belle in Vlaenderen, e.v. Bauwyne, op lidm. lijst van 29.4.1584, vertrokken.
Cuyper, Grietgen de, Ghendt, ot Middelburgh, met Samuel Goyvaerts, vermeld 1599.
Cuypere, Jaques de, Ghent, ot. 17.6.1606, * 9.7.1606, met Tanneken Gouers, zn. van Pieter de
Cuyper en Leintgen.
Dachevale ook Dassevaele, Dassevalle en Daszevale, Mahieu, Duynckercke, e.v. Neelken, op lidm.
lijst van 29.4.1584, vertrokken.
Idem, Mahieu, jonggezel, op H. Avondm. van 5.7.1592; ot Vere, met Perintgen de Meyere, laat-
ste afkondiging te Arnemuyden 8.8.1593; op H. Avondm. van 6.7.1603 met att. v. Neuzen; get.
bij ot. Anthonij Herbrecht.
Dalen, tanneken van, Ordinghen bij Cuelen, ot. Liloo, * Arnemuyden 11.2.1596, met Hans van
der Burcht.
Dame, Adriaen van, Santvoorde in Vlaenderen, ot. 16.5.1598, * 7.6.1598, met Grietgen Meertens,
zijn moeder woonde te Oostende.
Damme, Cuillame van, Corterycke, wedn. v. Christine Matthyssen, ot. 19.3.1605, * 6.4.1605, met
Tanneken Jakobs.
Damme, Janneken van e.v. Hans Nerrys ook Naris, met att. v. Antwerpen op H. Avondm. van
30.3.1586; als moeder get. bij ot. Tryntgen Naris, 3.11.1601.
Dane, Marlen, Dordrecht, ot. 14.11.1598, * 19.5.1604, met Janneken Pieters, zijn ouders woon-
den te Middelburgh.
Danielssen, Huybrecht, Watervliet, wedn. v. Joryntgen Smits, ot. 29.6.1596, * 24.7.1596, met
Tryntgen Clais, zijn halfbroer was Steven Philips.
Deckers, Josyne, Hardoeye, wed. v. Jan Bastiaens, ot'. Middelburgh, met Lieven Vermeere, eer-
ste afkondiging te Arnemuyden op 8.9.1591.
Delsaerts, Janneken, bij Valenchyne, ot. Dordrecht, * Arnemuyden 3.12.1595, met Samuel Hu-
brechtssen.
Dert, Christoffel, Ghendt, won. in de Bolstrate, op H. Avondm. van juli 1587, vertr. nr. Haelen.
Deyaert ook Deynert, Mahieu, Duynkercke, metzelaar, op H. Avondm. van 1.1.1595, vertrokken;
ot. Middelburgh, * waarsch. ald. eind 1598, met Luentgen Verhoeue.
Deynoot, Osaias, e.v. Adriane, met att. v. Gent op H. Avondm. van 5.10.1586, vertrokken.
Diercks, Emerentie, Antwerpen, ot. Amsterdam 29.5.1600, met Hans Klaessen de Clerck, laatste
afkondiging te Arnemuyden 2.7.1600.
Diericksen, Cornelis, Hillegom, won. Arnemuyden, varensgeselle, ot Amsterdam, met Anna Lau-
ris, laatste afkondiging te Arnemuyden 17.4.1594.
Dirrick, Lysbeth, Opdam, ot. 27.11.1605, * 18.12.1605, met Legier Anthonis, haar zuster was
Weincken Dirrick.
Dirrkkxssen, Thuenis, de Haech, ot. 7.9.1596, * 25.9.1596, met Janneken Jans, zijn oom was Sy-
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mon Claissen.
Ditmaers, Roelant, Bille in Vrieslant, wedn. v. Janneken Aernouts, ot. 23.5.1592, * 28.6.1592, met
Tanneken Wullems.
Dorpe, Gooris van den, Klem in Vlaenderen, stiefzoon van Mr. Maillaert, op H. Avondmaal van
30.3.1586, vertr. nr. Holt.
Dorpe, Nelleken van, Ninhove, wed. v. Ollivier Wttenhove, ot. 20.12.1592, * waarsch. Middel-
burgh, met Anthonis de Vraet.
Driessche, Jaquemincken van den, Auwenaerde in Vlaenderen, ot. 14.4.1601, * 13.5.1601, met Lo-
wys Wouteraens of Woutermans.
Driessche, Jeroen van den, Ghistele in Vlaenderen, met att. v. Vere op H. Avondm. van 13.9.1592;
ot. 27.8.1594, * 18.9.1594, met Hesther Jans; get. bij ot. van Jan de Backer,
11.11.1600; wedn. v. H. J., ot Vlissinghen, * waarsch. Vlissinghen, met Grietgen Adriaens Dorts-
man, laatste afkondiging te Arnemuyden 30.6.1602.
Dueren, Anthonis van, met. att. v. Antwerpen op H. Avondm. van 30.3.1586, vertrokken.
Dijcke, Claerken Pieters van der, Berghen op Soom, won. Arnemuyden, ot Vere, met Cornelis
Theunissen Goes, eerste afkondiging te Arnemuyden 15.4.1590.
Dijrickssen, Cornelis, Huijsduijnen in Hollant, ot. 22.5.1593, * 9.6.1593, met Leyntgen Goors.
Ebberssen, Jan, Buyntschote bij Amersvoort, ot. 15.8.1592, * nov. 1592, met Barbelken Joos.
Eede, Adriaen vanden, e.v. Elsake Ridders, met att. v. Brugghe op H. Avondm. van 30.3.1586.
Eeders, Jan, Hooren, als schoonzoon get. bij ot. Aellaert Willeboortssen, 30.9.1600.
Einde, Jan van den, Aerschot in Brabant, e.v. Hilleken van Dorne, won. bij Jan de Backer in de
Langhstrate, op H. Avondm. van 14.4.1591; wedn., ot. 29.12.1604, * 9.1.1605, met Leuerintgen
ook Leuncken Seus; wonend bij Den Thol, vermeld 7.1.1607.
Eyck, Mayken van, e.v. Mr. Jan Nicolaj, met att. v. Antwerpen op lidm. lijst van 29.4.1584, ver-
trokken.
Eykens, Hans, Thongeren, get. bij ot. Ollivier van Loopenburgh, 1.8.1592.
Eijnde, Gillis van den, Mecchelen, won. bij Diericq van Teloer in De Schilt van Cuelen in de
Noortstrate, op Avondm. van 13.1.1591, vertrokken.
Felen, Grietgen van Antwerpen, ot. Middelburgh, * waarsch. ald., met Anthuenis Janssen, laatste
afkondiging te Arnemuyden 7.7.1602.
Feloens, Goelken Jacobs, Oudenburg, op Avondm. van 5.4.1587, vertrokken.
Fladracke(n), Neesken Gheeraerts van, 's-Hertogenbossche, op lidm. lijst van 29.4.1584, vertrok-
ken naar Vere; ot. 23.12.1595, * Arnemuyden, met Heyndrick Claissen, zij was dienstbode bij de
wed. v. Mr. GodefridusZurbach; wed., ot. 16.11.1596, * Vere 1.12.1596, met Vinchent Meeuwe.
Franchen, Janneken, Belle, wed. v. Atyen Pieterssen van Es, won. te Delff, ot. Delff, met Jacob
Symonssen, eerste afkondiging te Arnemuyden 5.3.1595.
Frans, Goelken, Dixmuyde in Vlaenderen, ot. 8.11.1603, * 26.11.1603, met Cornelis Cornelissen
Stoeleman.
Frans, Marlen, overl. te Oostende juni 1603, e.v. Josyne Heyndricx, vermeld 12.12.1603.
Frans, Mayken, Nieuwerhave, ot. Middelburgh 16.3.1602, * Arnemuyden 7.4.1602 met Pieter
Heyndricx.
Franssen, Anthonis, Bouene, * 29.11.1591, met Grietgen Diericxs.
Fredricks, Grietgen, Diest, wed. v. Andries Huybrechtssen, ot. Berghen op Soom, * Arnemuyden
31.5.1598, met Charles d'Jaerts.
Frekels, Barhei, Bruissel, ot. Middelburgh 3.10.1598, * Arnemuyden 23.10.1598, met Anthoni
Bequet.
Fulloens, Goelken, met att. v. Oudenburgh op lidm. lijst van 29.4.1584, vertr. nr. Middelburgh
25.11.1584.
Geens.Jan, Gorckum, wedn. v. Luntgen Thomaes, ot. 28.12.1591, * 19.1.1592, met Jacquemynt-
gen Jacobs Thabouts, zijn moeder was Maycken Ghyliaems.
Geerbrants, Mayken, Brouckwaterlant, op Avondm. van 30.3.1586.
Geerts.Jasper, e.v. Mayken, met att. v. Antwerpen op Avondm. van 25.12.1585.
Geertssen, Geertruijde, Antwerpen, ot. 11.5.1591, * 1.9.1591, met Pieter de Rose, zij was groot ge-
bracht door Neeltgen Cornelis.
Geest, Mayken van der, wed., met att. v. Antwerpen op Avondm. van 4.1.1587.
Gerbier ook Gerbuer, Judith, Sedan in Vranckerycke, ot. 27.1.1606, * 11.2.1601, met Jackes Bar-
ras, haar broer was Israël Gerbier.
Gerradssen, Piere Nalem, Roquires, ot. Middelburgh 6.9.1603, * waarsch. ald. in de Fransche
kerk, met Susanna Loger Jansdr.
Gerrits, Janneken, Corterycke, ot. 23.4.1605, met Lieven Gillissen, haar moeder won. te Middel-
burgh.
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Gerrits(sen), Aernout, Berchen in Vlaenderen, e.v. Truytgen Jacobs, won. in het huys van Roei de
seilmaecker, vermeld 6.7.1603; wednr., ot. 30.7.1605, * 11.9.1605, met Mayken Matthyssen.
Gheerartssen, Bernart, won. Clundert, ondertekende att. t.b.v. Pieter Janssen, vermeld 18.3.1600.
Gheerartssen, Gillis, won. Clundert, wagenmaker, ondertekende att. t.b.v. Pieter Janssen,
18.3.1600.
Gheerritssen, Arent, Berchem by Audenarde in Vlaenderen, ot. 14.7.1601, * 29.7.1601, met
Truycken Jacobs.
Gheerssen, Heyndric, won. Clundert, ondertekende att. t.b.v. Pieter Janssen, vermeld 18.3.1600.
Gheerts, Cathelyne, Mecchelen, wed., naaister en schoolvrouw, op Avondm. van 30.3.1586.
Gheertssen, Hans, Swol, wedn. v. Jannecken Gillis, ot. 30.3.1596, * 28.4.1596, met Mayken Ad-
riaens.
Ghoens, Jan, met att. v. Gendt op Avondm. van juli 1587.
Ghysbrechts, Adriaen, bij Corterijcke in Vlaenderen, won. in de Nieustrate, ot 28.12.1591, met
Brechtgen Ariaens, zijn ouders waren Ghysbrecht Bakelant en Janneken; wordt vermeld
12.4.1592.
Ghysbrechtssen, Huybrecht, Gorchum, ot. 14.1.1595, • 12.2.1595, met Barbele Jaspars.
Gillis, Magdalena, Antwerpen, wed. v. Franchois. . ., ot. 6.10.1590, • 6.10.1590, met Anthonij
C a r . . .
Gillis. Tanneken. Brugghe, wed. v. Jan Meyrsch . . . , vermeld 30.9.1590.
Gillis, Tanneken, Oostende, wed. v. Jaques de Wuele, ot. 2.1.1606, • 5.4.1606, met Jan Coeneris.
Gillissen, David, Ghendt, ot. 26.2.1605, * 17.4.1605, met Commeryntgen Doens, zijn vader was
Gillis de Hont, van Roesselaere, wonend te Haerlem.
Gillissen, Lieven, Ghendt, ot. 23.4.1605, met Janneken Gerrits, zijn vader was Gillis van den
Driessche, won. te Middelburgh bij de lombart.
Gobbaert, Dingneken, Berghen op Soom, won. in De Harpe, op lidm.lijst van 29.4.1584.
Goede, Cornelis Gheertssen ook Gerritssen, Edam, won. op het Oosteinde, op Avondm. van juli
1587; had in jan. 1590 Charles de Pape met echtgen. Janneken Lieuens in huis; wordt vermeld
op 19.6.1593; é.v. Neelken, vermeld 6.1.1596; zijn dochter was Niesken Gerrits, won. op het
Oosteynde, vermeld 2.10.1605.
Goes, Cornelis Theunissen, Oostende, ot. Vere 19.4.1590, met Claerken Pieters van den Dijcke.
Goetghebuers, Cathelyne, Ghendt, ot. 13.11.1599, * 8.12.1599, met Lieven van Crombrugge, haar
broers en zusters woonden te Middelburgh, haar tante was Barbelken, de wed. v. Philips de Wil-
de.
Goet(t)hem, Mr. Hans van, Vianden, ot. 26.12.1598, • 17.1.1599, met Jaeckemincken van Beulcke,
zijn voogd was Willem de Somêr; met att. v. Middelburgh op Avondm. van 7.4.1602, vertrokken.
Gorissen, Gerrit, Giffen in Brabant, ot. 3.7.1599, * 21.7.1599, met Ariaenken Leenders.
Gouerts, Gysbrecht, Bosschuysen, wedn., ot. Middelburgh in de Fransche Kerk, * waarsch. te
Middelburgh, met Rachel Jope, laatste afkondiging te Arnemuyden 2.11.1597.
(Wordt vervolgd) C. VAN HEMERT
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