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ZIERIKZEE

Vanouds de hoofdstad van Zeeland beooster Schelde, nu van de nieuwgevormde ge-
meente Schouwen-Duiveland. Een oude stad, want de geschiedenis van de stad reikt
terug tot de 9de eeuw. In 1048 richtte graaf Dirk IV van Holland er een sterkte op tot
afweer van de Vlaamse expansie. Willem II van Holland schonk Zierikzee in 1236
stadsrechten. Ondanks deze Hollandse invloed bleef het Vlaamse karakter, tot uitdruk-
king komend in de herkomst van het volk, de taal, de cultuur en het rechtssysteem.
Wellicht is door de wederzijdse beïnvloeding, gevoegd bij de vroeger sterk geïsoleer-
de ligging van de eilanden en het pionierskarakter, de eigen Zeeuwse aard gevormd.

Zierikzee is een oude havenstad, waar men nog steeds het dubbele karakter van
Zeeland, zee en land, kan proeven. Vanaf verschillende plekken in en rond de stad kan
men genieten van de weidse vergezichten over het agrarische platteland of het glinste-
rende water. Men kan er van wegdromen. Eens vertrokken hier vissersboten naar rijke
visgronden en handelsschepen naar verre oorden. Vrachtschepen deden in de 14e en
15e eeuw alle landen van West- en Noord-Europa aan. De stad sloot zich aan bij de
Hanze. De scheepvaart bracht handel en welvaart, een diversiteit aan ambachten en
... verhalen. In de 17e eeuw verliep het tij. Zierikzee werd een dode stad, om in de 19e
eeuw te herleven als marktcentrum. Nu is het een levendige stad met veel toeristen,
waarbij het water opnieuw van betekenis is geworden door de recreatievaart.

Iets van het rijke verleden vinden we terug in de vele oude gebouwen. Bezienswaar-
dig zijn de torens en stadspoorten, het stadhuis, het Gravensteen, de Vismarkt met het
St. Jacobshofje, de kerken en niet te vergeten de vele oude en mooie woonhuizen. Een
prachtige entourage voor de viering van deze Genealogische Dag én van het dertigja-
rig bestaan van de NGV afdeling Zeeland.

Van historie naar genealogie. Zeeland lag op de trek van Vlaanderen en Noord-
Frankrijk naar Hollandse en Utrechtse contreien. Ook trok men er vanuit het Brabant-
se en verdere achterland naar zee en overzeese gebieden. Dat betekent dat naast de
alom aanwezige volhardende boerenfamilies en landarbeiders een relatief grote groep
families slechts tijdelijk in Zeeland heeft vertoefd. Daarmee is dit gebied, en zeker ook
Zierikzee, een schakel in genealogisch onderzoek. Het is geen gemakkelijke schakel,
want overstromingen, oorlogen en branden hebben hun tol geëist. Niet alleen in men-
senlevens, maar ook in archiefbronnen. De afdeling Zeeland heeft zich jarenlang inge-
zet voor ontsluiting van het bestaande materiaal en reconstructie van wat verloren is
gegaan. Het is goed om bij de viering van'het jubileum van deze afdeling hier eens bij
stil te staan. -.. . • ' •

Op het programma van de Genealogische Dag staan een b.ootocht en een stadswan-
deling. Graag nodigen wij iedereen uit om op deze bijzondere wijze iets te proeven
van de aloude Zeeuwse historie.

R.A.J. Dix
voorzitter
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BURGEMEESTERS VAN ZIERIKZEE 1814-1996

Jhr. mr. Willem Adriaan de Jonge, geb. Zierikzee 19-1-1763, burgemeester 8-12-
1813 tot 2-1-1814, overl. Zierikzee 28-10-1835.

Mr. Thomas Adriaan van Adrichem, geb.' s-Hertogenbosch 20-2-1766, burgemees-
ter 2-1-1814 tot 2-3-1814, overl. Rotterdam 18-8-1830.

Frederik Willem Jan den Boer, geb. Heinkenszand 24-8-1761, burgemeester 2-3-
1814 tot 24-4-1817, overl. Zierikzee 24 april 1817.

Mr. Bonifacius Mogge Pous, geb. Zierikzee 26-2-1767, burgemeester 28-12-1815
tot 26-8-1816, overl. Zierikzee 19-5-1831.

Marinus Christianus de Crane, geb. Goes 7-4-1783, burgemeester 26-8-1816 tot
13-2-1824, overl. Zierikzee 13-9-1865.

Mr. Alexander Hieronymus Wolraad Hendrik baron van Dopff, geb. Breda 10-4-
1765, burgemeester 21-6-1817 tot 4-1-1827, overl. Zierikzee 4-1-1827

Marinus Christianusde Crane, zie hiervoor, burgemeester 22-4-1827 tot 25-8-1854.

Mr. Bonifacius Christiaan Cau, geb. Zierikzee 7-10-1818, burgemeester 21-9-1854
tot 15-9-1872, overl. Zierikzee 15-1-1882.

Jhr. mr. Willem van Citters, geb. 's-Gravenhage 23-11-1842, burgemeester 12-10-
1872 tot 1-11-1876, overl. Westward Ho (Devon, Groot-Brittannië) 22-4-1913.

Mr. Jasper Mauritsz Ganderheijden, geb.' s-Hertogenbosch 21-9-1819, burgemees-
ter 9-11-1876 tot 1-11-1882, overl. Barneveld 16 maart 1888.

Mr. Jacob Pieter Nicolaas Ermerins, geb. Franeker 22-9-1832, burgemeester 6-1-
1883 tot 1-5-1890, overl. Rotterdam 27-7-1894.

Christiaan Willem Vermeijs, geb. Vlissingen 16-8-1862, burgemeester 2-7-1890 tot
1-5-1908, overl. Parijs 14-10-1922.

Mr. Huibrecht Cornelis Moolenburgh, geb. Zierikzee 29-4-1860, burgemeester 4-6-
1908 tot 17-3-1910, overleden Zierikzee 17-3-1910.

Mr. Dingeinan van der Vliet, geb. Zierikzee 23-4-1859, burgemeester 2-6-1910 tot
21-5-1916, overl. Zierikzee 21-5-1916.

Mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, geb. Zierikzee 5-8-1857, burgemeester
19-8-1916 tot 6-3-1929, overl. Zierikzee 6-3-1929.

Johan Carel Anne Bannink, geb. Lochem 19-9-1877, burgemeester 17-9-1929 tot
1-10-1934, overl. Eibergen 15-3-1938.
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Jhr. mr. Jacobus Schuurbeque Boeije, geb. Middelburg 22-10-1891, burgemeester
1-10-1934 tot 3-11-1955, overl. Amsterdam 3-11-1955.

Mr. Frans Theodoor Dijckmeester, geb. Haarlem 23-6-1917, burgemeester 18-5-
1956 tot 1-7-1965, woont te Amersfoort.

Dirk Daniël Willem Johannes Kastelein, geb. Aalsmeer 7-9-1916, burgemeester 16-
6-1966 tot 16-12-1970, overl. Loosdrecht 9-5-1993.

Theodoor Herman de Meester, geb. Buitenzorg (thans Bogor, Indonesië) 26-6-1926,
burgemeester 16-3-1971 tot 1-9-1986, woont te Veere.

Mr. Jacobus Josephus Petrus Maria Asselbergs, geb. Bergen op Zoom 30-12-1945,
burgemeester 16-1-1987 tot 1-1-1997, woont te Zierikzee.

De gemeente Zierikzee werd in het kader van de gemeentelijke herindeling van
Schouwen-Duiveland opgeheven per 1 januari 1997. Tot burgemeester van de nieuwe
gemeente Schouwen-Duiveland werd per genoemde datum benoemd de heer mr.
J.J.P.M. Asselbergs.

H. UIL

VAN ADRICHEM ASSELBERGS DEN BOER

CAU VAN CITTERS DECRANE
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VAN DOPFF DIJCKMEESTER ERMERINS

FOKKER GANDERHEIJDEN DE JONGE

DE MEESTER MOGGE POUS MOOLENBURGH

SCHUURBEQUE BOEIJE VAN DER VLIET
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VERNOEMINGSREEKS
VAN DE VOORNAAM 'TRIEST' OP SCHOUWEN

doorT. DE JONGE

Inleiding
Iemand die zich voorstelt met de voornaam Triest loopt de kans ietwat ongelovig of
meewarig te worden aangezien. Ook reacties als: 'waar komt die naam vandaan?',
'wat een droevige naam', 'hoe wordt de naam gespeld?', 'zo'n naam zou ik laten
veranderen', of 'is het een typisch Schouwse naam?' komen veelvuldig voor. Sommi-
gen houden halsstarrig vol je met 'Dries' aan te spreken; anderen doen verwoede
pogingen om aan de naam te wennen. Zo niet op Schouwen, daar is de naam Triest
niet zo vreemd.

De naam is afgeleid van Tristan. Deze en ook andere hiervan afgeleide namen,
zoals: Tristram, Trystan en Tristraem zijn al eeuwen bekend in de Nederlandse gewes-
ten1. De namen Trist, Trijst en Triest kwamen vanaf ongeveer het einde der 17e eeuw
in gebruik en voorzover bekend voornamelijk op Schouwen. Dat deze voornamen
eveneens zijn afgeleid van Tristan zal blijken uit de hierna volgende vernoemings-
reeks. Dat vooral op Schouwen de voornaam Triest ook thans nog meermalen voor-
komt, is vooral te danken aan de vernoeming naar mijn grootvader, Triest de Jonge,
die leefde van 1862 tot 1953 en die als enige mannelijke nakomeling uit het gezin
waartoe hij behoorde, zijn broers en zusters overleefde.

Als familienaam kwam Van Triest ook voor rond Nijmegen en in de Betuwe en
heden ten dage komt de familienaam Triest nog voor in Zeeuws-Vlaanderen en in
België.

Afdeling Zeeland van de NGV besteedde in mei 1993 reeds aandacht aan vernoe-
mingen door publicatie van ondermeer een voornamenreeks met de naam Triest2.
Latere vondsten hebben inmiddels aan het licht gebracht dat deze reeks nog enigszins
kan worden uitgebreid en bovendien dat de naam in deze reeks geen Schouwse oor-
sprong heeft. Vernoeming van voornamelijk de oudste kinderen naar de grootouders,
zowel van vaderszijde als van moederszijde, is lange tijd een wijd verbreide gewoonte
geweest. De jongere kinderen werden vaak ook naar hun ooms of tantes vernoemd.
De methoden van vernoeming waren niet strikt voorgeschreven, maar men kan toch
bepaalde patronen herkennen, die regionaal wel van elkaar kunnen verschillen. De 20e
eeuw heeft ook op dit gebied vele veranderingen teweeg gebracht. Men kiest thans
meer voor mooie, welluidende of exotische namen voor de jonggeborenen.

De navolgende vernoemingsreeks begint met de vader van een bastaardzoon die de
naam Tristant kreeg. Slechts tweemaal vindt vernoeming plaats naar een grootvader
van moederszijde, terwijl in de laatste generaties een paar malen een kind naar een
oom is vernoemd met de naam Triest.

De vernoemingsreeks
I. Johan IV van Montfoort, geb. ca. 1532, overl. Montfoort 27-2-1583, tr. Maria van
Manderscheidt, dr. van Gerhard graaf van Manderscheidt-Gerolstein en Francisca van
Montfoort. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Johan IV was de laatste burggraaf van de stad Montfoort uit het geslacht De Rover. Leden van dit
geslacht worden sinds 1282 als burggraaf aldaar vermeld. Mogelijk waren zij afkomstig uit het Bra-
bantse land, zoals blijkt uit literatuur en diverse kwartierstaten, waarin burggraven van Montfoort
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voorkomen. Verwantschap met de geslachten De Rode en De Rovere uit Sint Oedenrode wordt veron-
dersteld3, maar is nog niet bewezen.
Johan verloor in 1539 op 7-jarige leeftijd zijn vader en stond daarna ondermeer onder voogdij van zijn
oom Hendrik van Montfoort, heer van Abbenbroek4.
Johan wordt later ook vermeld als heer van Linschoten, Hekendorp, Waarder, Vlooswijk, Rateles,
Wulverhorst, Heeswijk, Willeskop, Blokland, Cattenbroek, Reijerscop, alle rond Montfoort gelegen,
en als heer van Abbenbroek en Velgersdijk in Zuid-Holland.
Uit zijn testament5, opgesteld enkele dagen vóór zijn overlijden, blijkt dat hij twee 'natuurlijke' kinde-
ren had. De moeder van deze kinderen is helaas (nog) niet bekend. Hij benoemde in zijn testament
zijn zuster Philippotte tot zijn enige en universele erfgename en daar deze gehuwd was met Johan de
Merode, gingen alle rechten en goederen over naar het geslacht De Merode. Dit duurde niet lang,
omdat in 1648 door verkoop aan de Staten van Utrecht een einde kwam aan de zelfstandigheid van
Montfoort als burggraafschap. In het genoemde testament prelegateerde Johan IV aan diverse perso-
nen geld en goederen. Ook de twee bastaardkinderen werden bedacht: in vergelijking met de andere
legatarissen met een betrekkelijk klein legaat.

De bastaardkinderen, beiden geb. ca. 15656, waren:

1. Poünarde van Montfoort, begr. Montfoort 9-6-1634, tr. Utrecht 22-11-1600
(schepenen) mr. Olivier Bouckaert, advocaat.

2. Tristant, volgt II.

II. Tristant van Montfoort (in vele akten uit de Montfoortse archieven ook vermeld
als jonker Tristant de Montfoort), geb. ca. 1565, overl. Montfoort 25-4-1622.

Tristant bezat een vicarie van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk te Montfoort. Hij had het genot
van het recht van zwanen- en ganzendrift in de grachten te Montfoort en van twee duifhuizen. Hij
bezat een kanonisie (een kapittel van kanunikken) te Abbenbroek/ZH en wordt ook vermeld als colla-
tor van een kapelanie in de kerk van Woerden. Tevens was hij stadhouder en zegelbewaarder van de
lenen. De inkomsten uit de genoemde goederen en functies waren kennelijk niet voldoende om zonder
schulden door het leven te gaan. Hiervan getuigen vele schuldbekentenissen in de laatste jaren van
zijn leven.
Na zijn overlijden in 1622, deed zijn zuster Polinarde, als zijn borg en mede principale schuldenares,
alle mogelijke moeite om vermeende tegoeden, die hij op dat moment nog had, tot de hare te maken6.
Een huwelijk van Tristant is niet bekend, wel bekend zijn twee kinderen, mogelijk bastaarden.

Kinderen:

1. Merrichjen van Montfoort, tr. Montfoort 21-3-1622 Abraham Claesz. van Rijven.
2. Jan, volgt III.

III. Jan Tristantsz. van Montfoort, geb. ca. 1593, overl. vóór 4-8-1654, tr. Stefanie
Jans.

Jan wordt voor het eerst vermeld te Montfoort in november 1622 in een verklaring van zijn tante, jkvr.
Polinarde de Montfoort en haar man mr. Olivier Bouckaert, als 'Jan die soon van jkr. Tristant de
Montfoort saliger, sieck ende cranck wesende en onbequam om zijn compagnie als soldaat onder de
guarde der heren van Brederode te mogen volgen'7.
Vanaf 1632 wordt Jan vermeld te Renesse in diverse schepenakten. Zijn geboorte moet op ca. 1593
worden gesteld, omdat hij in 1635 genoemd wordt als 'oud 41 jaren'8 en in 1647 als 'oud 54 jaren'9.
Te Renesse bekleedde hij de functie van schutter (= behoeder van vee) en woonde op het dorp aldaar.
Kennelijk was hij niet erg geliefd, gezien de vermelding in enkele akten betreffende ruzies en dreige-
menten10.
Op 4-8-1654'' wordt als zijn weduwe vermeld: Stefanie Jans. Het is niet zeker of zij de moeder is van
zijn kinderen, die eveneens in diverse akten te Renesse voorkomen.

Vier kinderen bekend, onder wie:

- Tristant, volgt IV.

Gcns Nostra 52 (1997) 179



IV. Tristam Jansz. van Montfoort, mogelijk geb. te Montfoort (bij zijn huwelijk 'j.m.
van Montfoort'), overl. vóór 2-1 -1671, otr./tr. Eikerzee/Renesse 26-4/5-5-1654 Mar-
tijntje Pieters,].è. van Zierikzee, mogelijk dr. van Pieter Maartensse en Lieventgen
Leenaerts.

Tristam was vermoedelijk herbergier, getuige een rekening betreffende de levering van verteerde
gelagen12.
Na zijn overlijden werden op 2 januari 1671 zijn goederen in beslag genomen wegens pachtschulden
aan heer Danie'1 van Wijngaarden, heer van Moermond'3.
Zijn kinderen worden aanvankelijk te Renesse, Haamstede, Noordwelle, Dreischor en Brouwershaven
vermeld onder het patronymicum 'Trijst'. Later dragen zijn nakomelingen de naam Van Montfoort.
Alle kinderen zijn vermoedelijk gedoopt te Renesse of Noordwelle waarvan helaas de doop- en trouw-
registers verloren zijn gegaan bij het bombardement van Middelburg op 14 mei 1940. Alleen uittrek-
sels, die vóór 1940 zijn gemaakt, zijn ter beschikking.

Uit secundaire bronnen14 zijn zes kinderen bekend, onder wie:

- Nijsje, volgt V.

V. Nijsje Trijst (Tristramse), herbergierster te Noordwelle15, overl. in 1719 of 1720
(waarna haar zoon Triest wordt aangeslagen voor de plaatsenaccijns), tr. (1) tussen
1680 en 1687 Willem Marinusz. IJserman, geb. onder Zuidwelle, overl. ca. 169016,
wedr. van Lieventje Willems, zn. van Marijnis Joosten IJserman; tr. (2) Eikerzee 19-
12-1690 (met attestatie van Noordwelle) Pieter Leenderts, j.m. van Weiland (Noord-
en Zuidwelle werden ook wel aangeduid als Weiland), overl. vóór 26-1-1712.

Op 26 januari 1712 werd Pieter Leenderts' 'gerequireerde en geabandonneerde boedel' verkocht.
Diverse leden van de families Van Montfoort en IJserman worden hierbij als kopers genoemd, ook
Nijsje zelf17.

Uit het eerste huwelijk drie kinderen bekend, onder wie:

- Triest, volgt VI.

VI. Triest Willemsz. IJserman, vermoedelijk18ged. Noordwelle 25-11-1687, belijdenis
Noordwelle 8-4-1708, overl. ca. 1731'9, tr. Jannetje Jacobs Wildenboer.

Triest was waarschijnlijk ook herbergier, daar hij ook accijns betaalde over 1720/1721. Gezien zijn
boedelinventaris was hij tevens klein-landbouwer onder Noordwelle.
Uit dit huwelijk zijn minstens drie kinderen geboren, o.a. een dochter Nijsje en een zoon Jacob, die
omstreeks 1748 ongehuwd zijn overleden.

Het derde kind:

- Willemijntje, volgt VIL

VII. Willemijntje Triester. IJserman, vermoedelijk ged. Noordwelle, overl. Ellemeet
1-4-178220, tr. (1) Jacob Cornelisz. Gertse, geb. onder Rengerskerke/Zuidland ca.
172121, landbouwer/veehouder, overl. (onder Ellemeet) vóór 175322, zn. vanCornelis
Jansz. Gertse en Trijntje Simons Wolfertse; otr. (2) Eikerzee 23-4-1756 Krijn Jansz.
van den Berge, overl. Ellemeet 9-10-178323, wedr. (1) van Maatje Janse Koster en (2)
van Maria Jacobs van Wijngaarden.

Jacob Cornelisz. Gertse is waarschijnlijk gedoopt te Serooskerke, waarvan (behoudens enkele uittrek-
sels) geen doop- en trouwregisters, rechterlijke-, weeskamer-, of kerkelijke archieven uit de 17de en
18e eeuw bewaard zijn gebleven. Zijn erfportie uit de nalatenschap van zijn ouders werd aan hem
uitgekeerd op 4 mei 1744 door de secretaris van Rengerskerke/Zuidland24.
Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen bekend, mogelijk allen ged. te Serooskerke of Noordwelle;
uit het tweede huwelijk zijn ook vijf kinderen geboren, allen gedoopt te Eikerzee tussen 1757 en 1767.
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Uit het eerste huwelijk o.a.:

- Triest, volgt VIII.

VIII. Triest Jacobsz. Gertse, geb. te Ellemeet, landbouwer/veehouder op een hofstede
onder Ellemeet (op de plaats waar thans de boerderij 'Adrianahoeve' is gelegen, aan
de Kuijersdamseweg 9), overl. Ellemeet 7-4-179025, tr. (1) Eikerzee 15-10-1771 Jaco-
mijntje Jobsdr. Roose, ged. ald. 19-1-1749, overl. Ellemeet april 1772 (in het kraam-
bed bij de geboorte van dochter Willemijntje, die werd ged. Eikerzee 26-4-1772), dr.
van Job Roose en Adriaantje Dingemanse; tr. (2) Eikerzee 18-1 -1774 Jacoba Imansdr.
de Jonge, geb. Burgh (huize 'Molenberg'), ged. ald. 27-12-1747, overl. Kerkwerve
21-12-1826, dr. van Iman Cornelisz. de Jonge en Geertruid Lievense van Orisande.

De zeven kinderen uit het tweede huwelijk namen na 1811 allen de naam De Jonge aan, hoewel de
naam Gertse al enige generaties als zodanig in gebruik was. Twee van deze kinderen hebben nage-
slacht waarbij vernoeming naar grootvader Triest Jacobsz. Gertse heeft plaats gevonden.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

- Iman Triest de Jonge, geb. Ellemeet 30-10-1779, arbeider, overl. Eikerzee 7-4-
1844, otr./tr.(l) Eikerzee 1/23-11-1799 Maatje Jansdr. Verton, ged. Eikerzee 11 -
8-1776, overl. Ellemeet 21-4-1808, dr. van Jan Adriaansz. Verton en Janna Gert-
se Bronsman; tr. (2) Ellemeet 8-2-1815 Cornelia Fasol, geb. Noordwelle 18-8-
1789, overl. Ellemeet 15-3-1875, dr. van Jan Fasol en Wilhelmina van 't Kloos-
ter.
Uit het tweede huwelijk werden te Ellemeet vier kinderen geboren; uit het eerste huwelijk waren daar
vijf kinderen geboren, onder wie:
- Triest lmansz. de Jonge, geb./ged. Ellemeet/Elkerzee 28-8/4-9-1803, arbeider, overl. Ellemeet 11 -

6-1842, tr. Ellemeet 21-6-1834 Maatje Overbeke, geb. Haamstede 12-3-1794, had een winkeltje
te Ellemeet, overl. ald. 14-7-1853, wed. van Pieter Fransz. van der Weel, dr. van Marinus Overbe-
ke en Maria Kloet. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren; deze tak is uitgestorven.

- Pieter, volgt IX.

IX. Pieter Triest de Jonge, ged. Eikerzee 15-1 -1786, landbouwer/veehouder en arbei-
der, aanvankelijk onder Moriaanshoofd (gem. Kerkwerve), later onder Ellemeet,
mede-reder van de meestoof 'De Lelie' te Brouwershaven (1820)26, overl. Ellemeet
3-6-1865, otr./tr. (1) Eikerzee 24-8/19-9-1810 Neeltje Gerritse Zwager, geb./ged.
Rengerskerke/Kerkwerve 4/12-1-1783, overl. Ellemeet 23-1-1838, dr. van Gerrit
Cornelisz. Zwager en Cornelia Stoffelse Fondse; tr. (2) Ellemeet 12-5-1841 Adriaan-
tje van der Vliet, geb. Zonnemaire 27-9-1804, overl. Ellemeet 15-2-1872, wed. van
Jacob Marinusz. de Jonge (niet verwant aan Pieter Triest de Jonge), dr. van Pieter
Marinusz. van der Vliet en Maatje Vermaken.

Uit het eerste huwelijk acht kinderen, onder wie:

- Geertje Triest de Jonge, geb. Kerkwerve 9-1-1823, dienstmeid, ongehuwd over!.
Burgh 17-2-1855.
Geertje had twee buitenechtelijke kinderen, onder wie:
- Marinus de Jonge, geb. Noordwelle 3-4-1854, dijkmaker en aannemer, overl. Gorinchem 23-7-

1923, tr. Zierikzee 4-5-1881 Willemina Rijngoud, geb. Ellemeet 30-9-1854, overl. Zierikzee 2-12-
1917, dr. van Jan Rijngoud en Adriana de Priester.
Uit dit huwelijk elf kinderen, onder wie:
- Triest de Jonge, geb. Zierikzee 27-5-1895, fabrieksarbeider en melkloper bij de melkfabriek

'De Sierkan' te 's-Gravenhage, overl. ald. 26-6-1948, tr. 's-Gravenhage 20-1-1926 Martha
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Muller,geb. Geislingen (Dld.)20-11 -1900, overl. 's-Gravenhage25-10-1975, dr. van Friedrich
Gustav Muller en Margareta Knoblauch.
Triest en Martha hebben drie kleinkinderen, één met de naam Triest als tweede voornaam.

- Triest, volgt X.

X. Triest de Jonge, geb. Kerkwerve 22-3-1819, knecht en arbeider ald., emigreerde
in 1888 op 69-jarige leeftijd met zijn tweede vrouw naar Grand Rapids (Michigan,
USA), overl. ald. ca. 1900, tr. (1) Kerkwerve 25-9-1841 Krina van den Houten, geb.
Kerkwerve 19-7-1823, overl. ald. 2-3-1843, dr. van Maarten Leendertsz. van den
Houten en Adriana Stoutjesdijk; tr. (2) Kerkwerve 10-4-1850 Marina Beije, geb.
Kerkwerve 12-7-1826, overl. ca. 1900, dr. van Marinus Klaasz, Beije en Paulina van
den Houten van Rokveen.

Uit het eerste huwelijk is één zoon geboren, die als baby is overleden. Uit het tweede huwelijk tien
kinderen, waarvan slechts drie dochters en één zoon de volwassen leeftijd bereikten. Twee van de drie
dochters zijn geëmigreerd naar de USA; van hen is geen nageslacht bekend met de voornaam Triest.

De zoon uit het tweede huwelijk:

- Triest, volgt XI.

XI. Triest de Jonge, geb. Kerkwerve 28-7-1862, landarbeider, overl. Rotterdam 17-5-
1953 (op zijn evacuatieadres na de watersnoodramp van februari 1953), tr. Kerkwerve
6-5-1887 Neeltje Hart, geb. Noordgouwe 31-8-1863, overl. Kerkwerve 4-9-1960, dr.
van Jan Hart en Johanna Dalebout.

Triest de Jonge woonde vrijwel zijn gehele leven aan de Koolweg, nr. K 38, vlakbij de Prommelsluis,
in het kleine witte huisje dat vóór 1888 gebouwd moet zijn en dat in 1953 is verdwenen ten gevolge
van de watersnoodramp.
Uit dit huwelijk tien kinderen (generatie XII); acht hiervan hebben nageslacht, onder wie verschillen-
de personen met de voornaam Triest als eerste of tweede voornaam.
Uit alle huwelijken uit generatie XII tesamen zijn 35 kinderen geboren. Zeven hiervan hebben de
naam Triest als eerste voornaam, op één na dragen hebben allen Triest ook als roepnaam. Drie van
deze 35 kinderen hebben Triest als tweede voornaam gekregen.
Onder de meer dan honderd kleinkinderen van generatie XII bevinden zich tien personen met de naam
Triest als eerste voornaam, doch hiervan worden enkelen met een andere roepnaam aangesproken.
Drie kleinkinderen van generatie XII hebben Triest als tweede voornaam.
Onder de meer dan 170 achterkleinkinderen van generatie XII waren in 1995 nog acht personen die
de naam Triest als eerste, of als volgende voornaam kregen. Een duidelijke terugloop in het aantal
vernoemingen naar deze voornaam valt dus te constateren. Het gebruik als roepnaam is eveneens sterk
afgenomen.
In de zestiende generatie is in 1994 een Triest (eerste voornaam) geboren.

Kinderen:

- Triest de Jonge, geb. Zierikzee 15-4-1888, werkzaam bij de Waterleiding Maat-
schappij, overl. Goes 6-10-1954, tr. Kerkwerve 23-4-1913 Martina de Oude, geb.
Noordwelle 2-11-1890, overl. Goes 23-3-1944, dr. van Krijn de Oude en Krina
Linders.

- Jan de Jonge, geb. Kerkwerve 17-3-1889, landarbeider en jager, overl. Noord-
gouwe 18-5-1955, tr. Kerkwerve 28-11-1923 Neeltje Kloet, geb. Kerkwerve 10-
11-1895, overl. Zierikzee 8-8-1958, dr. van Marinus Kloet en Maria Bil.

- Marina de Jonge, geb. Kerkwerve 9-2-1891, overl. Doorn 4-8-1975, tr. Kerkwer-
ve 11-5-1917 Jacob van Burg, geb. Kerkwerve 13-10-1887, arbeider, overl. Ber-
gen op Zoom 6-10-1943, zn. van Jan van Burg en Elizabeth van Burg.

- Johanna de Jonge, geb. Kerkwerve 6-8-1892, overl. Westerschouwen 2-5-1984,
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tr. Eikerzee 18-7-1917 Jacob Dalebout, geb. Eikerzee 9-10-1888, arbeider, overl.
Ellemeet 24-3-1931, zn. van Jan Dalebout en Dina Jacoba van den Houten.

- Pieterde Jonge, geb. Kerkwerve 10-8-1896, aannemer van grondwerken, overl.
Renesse 4-2-1962, tr. Noordwelle 21-4-1922 Janna Cornelia Linders, geb. Elle-
meet 28-11-1896, overl. Goes 3-6-1988, dr. van Willem Linders en Johanna Kris-
telijn.

- Geertje de Jonge, geb. Kerkwerve 8-1-1898, overl. ald. 26-7-1925, tr. Kerkwerve
17-8-1917 Jan de Oude, geb. Noordwelle 24-2-1896, aannemer, overl. Terneuzen
25-2-1981, zn. van Krijn de Oude en Krina Linders.

- Dingeman de Jonge, geb. Kerkwerve 12-4-1900, brigadier der Rijkspolitie, overl.
's-Gravenhage 6-12-1952, tr. Noordgouwe 16-5-1924 Wilhelmina van der Werve,
geb. Noordgouwe 7-6-1898, overl. Utrecht 12-2-1970, dr. van Cornelis van der
Werve en Cornelia van de Kasteele.

- Cornelia de Jonge, geb. Kerkwerve 23-11-1903, overl. Zierikzee 23-10-1994, tr.
Kerkwerve 28-4-1926 Johannes Overbeek, geb. Nieu werkerk (Duiveland) 14-6-
1900, landarbeider, overl. Zierikzee 29-10-1991, zn. van Pieter Overbeek en
Aaltje de Rijke.

Tot besluit
Een recente telling geeft te zien dat er nog 29 personen in leven zijn met de naam
Triest als eerste, tweede, of zelfs derde voornaam. De roepnaam is bij enkelen wel
enigszins aan de moderne tijd aangepast, aangezien verbasterde namen als Theo, Dries
en Tim meer en meer worden gebruikt. Inschrijving in de geboorte-akte onder de
voornaam Triest kan dan nog wel gehandhaafd zijn gebleven.

Vermeldenswaard is nog dat grootvader Triest de Jonge (XI), een rechtschapen,
vriendelijk en integer man, van 1933 tot 1953 trots vier generaties op rij heeft mogen
beleven:
1. hijzelf, geboren in 1862, overleden in 1953;
2. zijn zoon Triest de Jonge, geboren 1888, overleden 1954;
3. zijn kleinzoon, Triest Krijn de Jonge, geboren 1914, overleden 1969;
4. zijn achterkleinzoon, Triest de Jonge, geboren 1933, overleden 1994. •

Noten
1. J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen, Utrecht/Antwerpen 1983. R.A. Ebeling, Voor- en

familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik, 's-Gravenhage 1993.
2. Prae-1600-Club, Studies van erfelijke voornamen met betrekking tot Zeeland, 1993.
3. M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht en het

Graafschap Holland, Assen 1957.
4. R.J.F, van Drie, Inhoud en gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in het Nedersticht

gedurende de 16e eeuw, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1986, blz. 87, (onder bijlage
1, punt 25).

5. Gemeentearchief Montfoort, recht. aren. nr. 24, d.d. 25-2-1583: testament van Johan IV, burggraaf
van Montfoort.

6. Idem, nr. 3345 - request van Jkvr. Polinarde de Montfoort, waarin zij in 1622 verklaart 57 jaren oud
te zijn, egaal aan haar broeder Tristam.

7. Rijksarchief Utrecht, Collectie Rijsenburg, nr. 425: verklaring betreffende ziekte van de soldaat Jan
van Montfoort in november 1622.

8. Rijksarchief Zeeland, Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden (RAZE), nr. 5059, d.d. 8-3-1635: Jan
Trystramse genoemd als 41 jaren oud.

9. Idem, RAZE, nr. 3841, fol. 78, d.d. 1-2-1647: verklaring onder ede van Jan van Montfoort, oud 54
jaren.
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10. Idem, RAZE, nr. 4985, nrs. 12 en 15, resp. d.d. 12-4-1635 en d.d. 9-4-1635, betreffende bedreiging
van Aldert Pieters Alders door Jan Montfoort.

11. Idem, RAZE, nr. 5O63A, fol. 12v, d.d. 4-8-1654: vermelding van de weduwe van Jan Montfoort in
verband met belending aan een huis te Renesse.

12. Idem, RAZE, nr. 4666/7, rekening nr. 99, d.d. 31-5-1668: betreft door Tristam Jansz. van Montfoort
geleverde gelagen aan de te Nieuwerkerk overleden Jacob Pieterse.

13. Idem, RAZE, nr. 5061, fol. 8, d.d. 2-1-1671 en fol. 16v,d.d. 17-10-1671: betreffende de arrestatie en
verkoop van goederen van de overleden Trijst Jansz. Montfort.

14. Met name diverse akten uit RAZE, zoals de nrs. 5061, 5062, 5065,5066, 5077, 5096,5110,5122 en
5124.

15. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Archieven Gemeente Noordwelle, rekening van de 'plaatsen-
accijns' van Weiland, over 1718/1719 en 1720/1721.

16. Rijksarchief Zeeland, RAZE, nr. 5122, oktober 1690: weesakte betreffende de nagelaten kinderen van
Willem Marinusz. Iserman.

17. Idem, RAZE, nr. 5110, d.d. 26-1-1712: veiling van goederen van de overleden Pieter Leenderts.
18. Volgens aantekeningen uit de acta van de kerkeraad van de Hervormde gemeente te Renesse/

Noordwelle, aanwezig bij het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee. 'Vermoedelijk'
omdat in de genoemde akte de doopplaats niet wordt vermeld; de kerken van Renesse en Noordwelle
werkten nauw samen en uit de notities in genoemde akte blijkt niet in welke kerk de doop plaats vond.
De moeder 'Nijsje Trijst' wordt in verschillende akten uit RAZE als wonende te Noordwelle vermeld.

19. Rijksarchief Zeeland, RAZE, nr. 5124, d.d. 18-3-1732: boedelinventaris van Trijst Userman.
20. Idem, RAZE, nr. 4939, d.d. 16-4-1782: boedelinventaris opgesteld door Krijn Jansz. van den Berge,

na het overlijden van zijn vrouw Willemijntje Triestdr. Userman.
21. Idem, RAZE, nr. 5094, d.d. 13-3-1732 en nr. 5095, d.d. 21 -6-1731: vermelding van Jacob Cornelisz.

Gertse, na het overlijden van zijn ouders in 1731, als 10 jaren oud.
22. Idem, RAZE, nr. 4934: vermelding van de wed. van Jacob Cornelisz. Gertse in 1753, onder huisschat-

tingen te Ellemeet.
23. Idem, RAZE, nr. 4937, d.d. 21-10-1783: boedelinventaris opgesteld na het overlijden van Krijn Jansz.

van den Berge.
24. Idem, RAZE, nr. 5095, d.d. 29-6-1741: hierop werd aangetekend, dat op 4-5-1744 aan Jacob Corne-

lisz. Gertse zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn ouders werd uitgekeerd.
25. Idem, RAZE, nr. 4939, d.d. 14-10-1790: boedelinventaris van Trijst Jacobsz. Gertse, opgesteld op 8-

6-1790, op aanwijzing van zijn wed. Jacoba de Jonge.
26. Meekrapteelt was op Schouwen-Duiveland tot ver in de 19e eeuw een belangrijke bron van inkom-

sten. De wortels van de meekrapplant werden in een gebouw, genaamd 'meestoof', gedroogd en tot
poeder gestampt. Dit poeder werd als grondstof gebruikt voor het bereiden van verf. Vele boeren
sloten zich aaneen als 'reders' (deelgenoten) in de exploitatie van een meestoof.

Detail van de handschriftkaart van 25 juli 1659 van de bemeting van de scheiding van ambachten tussen
de gorzen van het westeinde van Orizande en die van Weele, Vliet, Geersdijk, Wissenkerke, 's-Gravenhoek
en een gedeelte van de Laaye Plaat door de landmeters Cornelis Eeuwouts en Lijeven Userekost, verricht
in augustus 1647: De schaalstok met de landmeters in vol bedrijf
(Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, VTH nr. 2816)
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ORIZANDE *

door J.W. ZONDERVAN

Inleiding
Wie in Zeeland naar het verdronken land van Saaftinge-benoorden oostelijk Zeeuws-
Vlaanderen - gaat, kan met eigen ogen aanschouwen wat 'de natuur' maakt van een
oorspronkelijk bewoond gebied dat de zee heeft teruggenomen: een woest natuurland-
schap, hooguit geschikt voor schapen. Het andere verdronken gebied dat een ieder wel
kent uit verhalen, is de Watering beoosten Yerseke, in de volksmond beter bekend als
het verdronken land van Reimerswaal. Van dit oorspronkelijk welvarende gebied is
echter niets meer te zien. Het ligt voorgoed verzonken in de uitgestrekte watervlakte
van de Oosterschelde. Wie over de Oesterdam tussen Zuid-Beveland en Tholen rijdt,
kan zich moeilijk voorstellen dat hier eenmaal de machtige heren van Reimerswaal
en Lodijke meester waren en ten onder gingen. De nieuwe burgerlijke gemeente Rei-
merswaal in oostelijk Zuid-Beveland houdt die roemruchte oude naam in ere die het
gevoel aanspreekt, iets geheimzinnigs heeft.

1. Neeltje Ju» 2. MiddelpUat 3. Ouwelek of Vest-Oriuuide 4. Ooat-Oriuuide 5 Vuilbaard 6. HiddelplMt

De ligging van de slikken, schorren en de polder van Orizande in het begin van de 17de eeuw op een mo-
derne kaart van Beoosten Schelde. De oude hoofdarm van de Schelde (in de 16de en 17de eeuw 't Fael)
was reeds in de 11de eeuw de grens tussen Zeeland Beoosten en Bewesten Schelde

* Voor M.P. de Bruin
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Nog geheimzinniger klinkt voor velen de naam Orizande. Als wij aan de Colijns-
plaatse haven staan en over de brede Oosterschelde naar Schouwen-Duiveland kijken,
hebben wij wellicht nog meer moeite ons daar een eiland voor te stellen waar eenmaal
mensen woonden. De naam heeft echter nog steeds iets wat tot de verbeelding spreekt
en het zijn niet alleen historici en genealogen die zich aangesproken voelen. Zo is in
Middelburg 'Orisant Makelaardij BV' gevestigd en de Zeeuwse dichteres Johanna
Kruit gaf een bundel uit die zij 'Voorheen te Orisande' noemde1. Het titelgedicht is
ruimschoots de moeite waard om hier af te drukken:

De afstand schattend blijf ik staan. Herhaal
de naam van het verdronken land dat tussen
overkant en hier legende werd en isoleer het
water er omheen om goed te zien wat ooit verdween.

Een zandbank geeft zich langzaam bloot waar
doden nietsvermoedend door de eeuwen heen vergroot
zich oprichten als gras. De uren die je loopt om
wat je denkt te zien, maken het verleden groot.

Ik treur wat om de dood die nooit verdwijnt
terwijl de zon de dijk beschijnt waar rode
klavers weer uitbundig bloeien. Er groeien
regels in mijn hoofd die zich bemoeien met

de stilte om ons heen. Jij vindt een plekje uit
de wind en deelt de koffie, breekt het brood.

De historische geografie
Orizande wordt voor het eerst genoemd op 13 april 1361 als
hertog Albrecht, in zijn kwaliteit als ruwaard van het graafschap Holland en Zeeland,
aan 'Heeren Wouter van Heemskerc ende onser nichten Margriete van Moermont,
vrouwe van Heemskerc, sinen wive' ter bedijking uitgeeft een 'wtghors' dat 'Worighe
zant' heet en tussen Schouwen en Noord-Beveland ligt2.

Na die tijd is het uitgors nog geruime tijd onderwerp van verschillende transacties,
zonder dat er sprake is van een voorgenomen inpoldering. Op 24 mei 1408 verkoopt
hertog Jan van Brabant, als heer van Voorne, in 's-Gravenhage zijn deel in het gors
'Worigesandt' aan Claes van Borselen, heer van Brigdamme, heer Florys van Borse-
len, heer van Sint-Maartensdijk en Zuylen, heer Florys van den Abeele, ridders, Florys
van Borselen, Gillisz., Jan de bastaard van Borselen, heer Vranckensz., Heynrick
Crabel en Otte Condenar. Op 26 december 1409 verklaart de heer van Brigdamme dat
zijn neef Jan de bastaard van Borselen 600 gulden heeft betaald van de koopsom voor
het gors, hetgeen deze recht geeft op 60 kronen jaarlijks3.

Op 24 augustus 1423 belooft hertog Jan van Beieren in 's-Gravenhage om heer
Philips van Borselen, heer van Kortgene te handhaven in de koop van een rente van
50 oude Franse gouden schilden uit geheel 'Woringzand' die hij gekocht had van Jan
van Kranenburg, heer van Loenen. De volgende dag vindt de opdracht aan de hertog
plaats4.

Daarna blijft het stil tot 1550. Op 6 maart van dat jaar machtigt Cornelis Lievensz.
Werckendet te Brussel enkele personen om in de Geheime Raad toe te stemmen in de
interpositie van het decreet betreffende de openbare verkoop-gedaan op verzoek van
Jan de Gros en de zijnen-van het gors 'Worisant', voor zover het eigendom was van
wijlen heer Maximiliaan van Egmont, graaf van Buren, en te behouden het 1/14 deel

1 86 Gens Nostra 52 (1997)



dat Comelis Lievensz. gemeenschappelijk met de graaf van Buren bezit en zich tegen
de interpositie te verzetten wanneer dit 1/14 deel in het decreet begrepen mocht zijn5.

Op 6 juni 1570 oorkonden de leenmannen van de grafelijkheid van Zeeland dat
Pieter Woutersz., rentmeester van de graaf van Buren te St.-Maartensdijk, heeft opge-
dragen ten behoeve van de graaf van Buren - in ruil voor de inkomsten die deze bezit
in de grafelijkheid van Zeeland-1/8 part van het gors 'Orisant' met de daarop gaande
schapen ten getale van ca. 14006.

Op 6 november 1578 oorkonden Pieter Cuyper, Anthonis Gielisz. en Cornelis Cop
Mertens, schepenen van St.-Maartensdijk, dat mr. Jan Basius en Michiel Piggen, ra-
den, en Marcq van Steelant, rentmeester-generaal van de prins van Oranje, mede
gecommitteerd tot het beheer van de goederen van de graaf van Buren en de jonkvrou-
we van Oranje enerzijds, en Pieter Woutersz. anderzijds, tot overeenstemming zijn
gekomen aangaande de waarde van 1/8 part van het gors 'Orisande' dat Pieter Wou-
tersz. voor het leenhof van Zeeland heeft opgedragen ten behoeve van de graaf van
Buren, losbaar binnen twee jaar. Op 7 november daaraanvolgend schrijft Pieter Wou-
tersz. aan Bartholomeus Cauwe dat hij het 1/8 part van 'Oeresandt' dat deze van hem
in pacht heeft, verkocht heeft aan de graaf van Buren. Op 8 november van dat jaar
verpachten raden en rentmeesters van de prins dit 1/8 deel voor negen jaar aan Bartho-
lomeus Cauwen7.

Handschriftkaart door Levinus Ruta (1582): 'De Beschrijvinghe van de gelegentheyt van de gorsinghe van
Orizant, mitsgaders de buyten meylanden ende zanden, soe die gelegen zijn'
(Rijksarchief in Zeeland, C. de Waard nr. 887)

Uit het jaar 1582 is een handschriftkaart bewaard gebleven van de hand van de Zierik-
zeese landmeter Lieven Ruyte (Levinus Ruta), die kennelijk ten doel had om een te
ondernemen inpoldering te verkennen. In de legenda lezen wij: 'De Beschrijvinghe
van de gelegentheyt van de gorsinghe van Orizant, mitsgaders de buyten meylanden
ende zanden, soe die gelegen zijn'8. Als bij een wonder is deze kaart bewaard geble-
ven tijdens het Duitse bombardement op Middelburg in mei 1940, waarbij een groot
deel van de kaartenverzameling van het Rijksarchief verloren ging. Goed te zien is
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hoe de gorzen van Orizande de noordelijke oeverwal vormden van een stroom die het
Fael werd genoemd en die ze scheidde van het sinds 1530 geïnundeerde Noord-Beve-
land. Terwijl het laatstgenoemde eiland onomstotelijk deel was van Bewesten Schelde,
rees in verband met een eventuele inpoldering van Orizande de vraag waarbij het
gerekend moest worden. Na een discussie in de Staten van Zeeland op 16 september
1606 werd definitief besloten dat Orizande tot Beoosten Schelde behoorde. Of de
hiervoor genoemde Voornse oorsprong daarbij mede richtinggevend is geweest, ver-
melden de bronnen niet, maar het is duidelijk dat men zich baseerde op oude tradities
en kennis.

Het Fael werd daarom ook wel 'de oude Schelde' genoemd en dat levert een histo-
risch-geografisch gegeven op dat in dit door de zee geteisterde gebied anders niet
terug te vinden zou zijn. Het Fael moet oorspronkelijk de hoofdarm van de (Ooster-)
Schelde zijn geweest en daarmee vanouds de grens tussen Zeeland Bewesten en Be-
oosten Schelde. Deze grens is tenminste duizend jaar oud. De eigendommen van de
graaf van Holland in Zeeland Beoosten Schelde en diens heerschappij daar gaan, naar
algemeen wordt aangenomen, terug op de schenking van roomskoning Otto III op 25
augustus 985 te Nijmegen aan graaf Dirk II gedaan waarbij de laatstgenoemde onder
andere bezittingen in de villa Sunnimeri (waarschijnlijk op Schouwen) in volledige
eigendom kreeg die hij daarvoor reeds in leenverband in bezit had gehad9. Daarmee
werd hij bezitter van de grafelijke rechten in het toen nog uiterst dun bevolkte Zeeland
Beoosten Schelde.

In maart 1012 (in ieder geval vóór 13 april van dat jaar) werd graaf Boudewijn IV
van Vlaanderen door roomskoning Hendrik III beleend met de villa Walcras (Walche-
ren; en daarmee Zeeland Bewesten Schelde). De territoria van de beide grafelijke
huizen lagen daarna voorgoed vast met de (Ooster-)Schelde als grens. Pas later zou-
den de graven van Holland en Zeeland Bewesten Schelde van de Vlaamse graven in
achterleen verkrijgen en eeuwenlang om de hegemonie daar strijden10.

Bij de afbeeldingen op de voorgaande twee pagina 's:
Handschriftkaart van F. en J. Symonssen Indervelde (1620): 'Caerte ende Meünghe gedaen ende gemaeckt
bij ons ondergheschreven ghesworen lantmeters van den geheelen Eylande van Noordtbevelandt, voor soo
vele onbedyckt is, duer last van mijne Heeren de gecommitteerden ende raden van sijnefurstelijcke Cenae-
de den Prince van Oraengien Eet. mitsgaders van de gemeene Portionnaris Ambachtsheeren in den selven
Eijlande; beginnende recht over het oude dijckstael bij de Stelle van S'gravenhouexken, in 't nyeuwe be-
dyekte lant buytendycx lynie recht naerd'oude dijckstelen van Vliete, ende voorts over Weele naer Campen
de oude dijckstaelen gevolcht, leggende beneden in 't slick, voorts langhs de oude dijeken ende dijckstaelen
van Campen, suijtwestwaerts op over ter Vere gemeten tot in 't leech water, Ende alsoo langhs Suijtvliet
voor bij Cortkene tot in de scheijtraeye van Cats, alomme in 't leech water, van den Catschen scheijtwech
wederom langhs den Seedyck tot aen S 'gravenhouexken Eet. ende is groot bevonden hemels breete binnen
de voorschreven lijmyten schoutse mate 9526 gemeten: hierinne herederen van 't noortwesten inne eerst
de Heeren van Campen mei 482 gemeten 15 roeden, de heeren van Soetelinghkercke suytwaerts daer aen
met 819 gemeten 184 wen, de Heeren van Geersdijck ende Wissenkercke oostwaerts daer aen met 3806
gemeten 2 78 roeden, ende Noortwaerts daer aen comen die van Vliete ende Weele tusschen seekere raeyen
met 179gemeten 222 wen binnen de voorschreven lijmijten, maeckende t'samen 300gemeten. Sijn Vorste-
lijcke Genaede als heere van Cortkene, ende als meeste geërfde in de gemeene ambachten, Meerendeel
binnen bedijekt ende de andere portionarissen Ambachtsheeren in deselve gemeene ambachten, leggen
oostwaerts van Geersdijck ende Wissenkercke, ende Hoochgedachte sijn Vorstelijcke Genaede daerinne
compterende 3580 gemeten 190 roen, ende de voorschreven Portionnaris Ambachtsheeren 657 gemeten
11 roen, alles geslelt opten cleijnen voet na de rechte conste van Geometria; waer van gemaeckt is een
verbael met dese caerte in alles accorderende: Actum desen XXen october 1620. Oorconden dit ondertey-
lent, F. Symonssen Jndervelde Jan Sijmonssen Jndervelde'
(Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, VTH 2806)
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De kaart van 1582 toont de 'gorsinge van Orisant', een halve maanvormig gors met
een zevental stelbergen (terpjes) waarop schaapskooien staan; van west naar oost
Ouweleck, den Hamel, den Middelblock, Toostende, de Plate, de Reygershil en de
Werf vant Fael. In 1598, nog voor de inpoldering begon, verdween het smalle midden-
gedeelte in zee en kon er gesproken worden van West- en Oost-Orisande; het zou een
slecht voorteken blijken".

De polder Orizande (1602-1639)
Rond de eeuwwisseling, als de Oud-Noordbevelandpolder is gerealiseerd, wordt 'de
gorsinge Oresande' tweemaal geïnspecteerd-op 1 september 1599 en op 18 mei 1600
- in verband met de grote afbraak door de zee aan de noordzijde12. Op 2 september
1600 wordt aan Simon Jansz., landmeter te Dordrecht opdracht gegeven te bekijken
welk gedeelte van het gors 'dijckbaer' is13. Eigenaars 'in de geheele gorsinghe van
Woresande, t'samen gemeijn ende onvercavelt' zijn in 1598:
- Zijn Genade (graaf Philips van Hohenlohe namens zijn vrouw Maria van Oranje, gravin van Buren,

oudste dochter van prins Willem I uit zijn eerste huwelijk met Anna van Egmond, gravin van Buren)
voor 1/2 en 1/8;

- baljuw Lieven Werckendet voor 1/7;
- jonkheer Robert van Malssen (als man en voogd van Joffrouw Marie Spierinck van Wel) voor 1/14;
- jonkheer Jan van Renesse van Baer voor 1/14;
- tresaurier Joris de Bie en Adriaen Quirijns te Delft samen voor 1/32;
- Joffrouw Geertruil van de Werve voor 1/60;
- rentmeester Cornelis Bartelsz. te Zierikzee voor de rest (ca. 1/24).
Aan het meerderheidsaandeel van Maria van Nassau danken wij de uitgebreide admi-
nistratieve gegevens in de archieven van de Nassause Domeinraad. In hetzelfde jaar
wordt het gors, als vanouds in vier percelen, opnieuw verpacht, nadat de vorige meer-
jarige verpachting per ultimo 1597 was verlopen:
- perceel 1 ('t Vael ende Reijershil) aan burgemeester Bartholomeus Cau voor £ 156 (vlaams);
- perceel 2 (de Plate ende 't Oosteijnde) aan Jacob Crijnsz. voor £ 157;
- perceel 3 (de Meelblok ende de Hamel) aan Jaques Manteau voor £ 122;
- perceel 4 (de Ouweleck) aan Coole Fransz. voor £131.
Slechts van de laatstgenoemde is bekend dat hij zelf herder was; de anderen zullen
herders in dienst hebben gehad14.

Nog voor de inpoldering verkocht de graaf op 21 februari 1601 in halve kavels van
20 gemeten een gedeelte van zijn eigendommen aan Jan Anthonisz de Jonge, thesau-
rier van Zierikzee ('/2 kavel), Nicolaas Cauwe, rekenmeester te Zierikzee (V2 kavel),
Jan Oortsz-, dijkgraaf van Orizande (IV2 kavel), de jonkheren Jan en Philips van Stee-
lant (ieder Vi kavel) en Laurens Plough, drossaard van Sint-Maatensdijk (V2 kavel).
Verder werden later het gedeelte van Adriaen Quirijns verkocht aan Lieven Wercken-
det en had mr. Nicolaas de Vrieze de aandelen van jonkheer Robert van Malssen, van
jonkheer Jan van Renesse van Baer en van joffrouw Geertruit van de Werve verwor-
ven. Het risico van de inpoldering werd door sommige eigenaars kennelijk te groot
bevonden.

De werkzaamheden waren inmiddels begonnen. Besloten werd het oosteinde van
Orizande in te polderen. Van 9 tot 15 oktober 1600 was de landmeter Symon Jansz-
te Zierikzee om dit deel van het gors te meten en te karteren, daarin bijgestaan door
de grafelijke rentmeester Pieter uyt Mattemburg en Marinus Werckendet, de dijkgraaf
van Noord-Beveland. Er werd opnieuw gemeten op 11 juni 1601, nu door de landme-
ter Rose met hulp van Lieven Werckendet en rentmeester Cornelis Bartelsz.', jonkheer
Van Renesse van Baer had erbij willen zijn, maar arriveerde op die dag pas 's avonds
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te Colijnsplaat. Hij stemde echter in met de bemetingen en de landmeter maakte nieu-
we kaarten van 21 tot 24 juni15. Op 12 en 14 november 1601 verkreeg de graaf van
Hohenlohe octrooi tot bedijking 'raeckende Worisande'; de registratie vond op 20
november plaats16.

De bedijking vond van juni tot oktober 1602 plaats en de rekening kon reeds geslo-
ten worden op 18 november van dat jaar17. De grootte van de polder Worigersant
bedroeg blijkens opgave door Cornelis Oortsz., de boekhouder tijdens de bedijking,
742 gemeten en 63 roeden18. Voor de rentmeester van Beoosten Schelde, Willem van
der Meer van Berendrecht, en de leenmannen werd de nieuwe ambachtsheerlijkheid
van Orizande verheven op 13 november 160219.

De eigenaars en bewoners zouden hierna een voortdurende strijd met de zee voeren.
Er is vele malen sprake van 'grondbraken' aan de noordzijde van de nieuwe polder,
terwijl de verhevigde ebstroom door het Fael aan de zuidzijde de buitengedijkte gor-
zen aanvalt. Er worden achter sommige dijkgedeelten inlaagdijken aangelegd (een
secundaire verdediging, voor als de zeedijk het begeeft) en het Fael wordt in 1604 met
een peperdure zodendijk afgedamd. De hoeve van de graaf Van Hohenlohe in de
tweede kavel moet in de zomer van 1610 worden verplaatst naar de 18de kavel; dat
wil zeggen de schuur en de hooiberg. De verplaatsing van het woonhuis en de bakkeet
waren voor kosten van 's heren pachter Jan Immertsz.

Het is wel zeker dat de Orizandpolder die op de kaart van F. en J. Simonsz. Inder-
velde uit 1620 is afgebeeld kleiner is dan de oorspronkelijk bedijkte. Op een kopie van
deze kaart door Hattinga uit 1699 is sprake van 'oude geabandonneerde dijckstaelen
mettet vuytgeslachen gorsch van 1615' aan de noordzijde, in het noordoosten van het
'gorsch gansch affgespoelt ende wech' en in het zuidoosten van 'de groote affbraeck
jegens den rentmeester Mattemburch geabandoneert lant'20.

Na een herdijking in 1625 komt het einde van de polder op St. Maarten (11 nov.)
1639. Waarschijnlijk ten gevolge van een dijkval inundeert de polder; van een storm
is geen sprake21. De restanten van Orizande worden weer het domein van herders en
schapen. Het rekeningenboek van de diaconie van de Nederduits gereformeerde ge-
meente van Colijnsplaat en Noord-Beveland vermeldt op 21 februari 1644 de post:
' Aen het volck op Oresande op de stellen eenige eetwaeren beschikt sijnde nu in hon-
gers noodt... 6 schellingen 2 groten'22.

De bevolking
Het inwonertal van de nieuwe polder is miniem gebleven. Reeds in 1603 wordt de
pachters de pacht kwijtgescholden 'zoo in regarde van de grote sterilteyt ende on-
vruchtbaerheyt van den lande, als de sterfte van de ingesetenen vandien duer de heete
sieckte'23. In een latere rekening van de Domeinraad is een terugblik opgetekend die
eenzelfde treurig beeld beschrijft: 'Aengaende de erfchijnssen van den dorp op Ore-
sande; deselven waeren in den beginne anno 1602 te deele vuijtgegeven ende aenge-
teickent, maer naer dat de weijnige inwoonderen ten deele verstorven, andere vertroc-
ken, sulcx dat eenighe huijskens ledich staende om verre geraeckt ende vervallen zijn;
zijnde nu ter tijt (1609) alleene de schoutet met twee huijsgesinnen aerbeijders zonder
meer inwoonders'24.

In 1612 is er in het dorpje slechts één huisgezin woonachtig25. Uiteraard woonden
buiten het dorp nog enkele boerengezinnen. Verder zou het een komen en gaan van
weinigen worden, tot de laatste inwoners in 1639/'40 vertrokken. Geplaagd door de
pestepidemieën van 1603-'05, 1625 en 1636 met de daarop volgende hongersnoden,
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de voortdurende verkleining van de polder en de grote kosten van het instandhouden
ervan verdwenen de bewoners in een naamloos graf op het kerkhof bij het dorpje of
zochten elders een beter heenkomen. In tegenstelling tot de fiere wapenspreuk van de
provincie Zeeland werd hun luctor (ik worstel) gevolgd door een definitief submergo
(ik ga ten onder).

Hierna volgen de families en enkelingen van wie met zekerheid kon worden vastge-
steld dat zij te eniger tijd op Orizande woonden. De gegevens zijn ontleend aan de
archieven van de Ned. Hervormde gemeente van Colijnsplaat, de Nassause Domein-
raad en de schout en schepen van de ambachtsheerlijkheden van Kats en het Vrij-
Ambacht van Noord-Beveland. De archieven van de schout en schepenen van de
anbachtsheerlijkheid Orizand en van de schout en schepenen van de ambachtsheerlijk-
heden Colijnsplaat en Noord-Beveland (van die tijd) zijn verloren gegaan. Van de
eerstbeschreven familie zijn meer generaties vermeld die nooit op Orizande gewoond
(kunnen) hebben, omdat een tak zijn familienaam aan het eilandje ontleende; zij zijn
tot in de 18de eeuw beschreven.

Tenzij anders vermeld, zijn de gedateerde dopen en huwelijken voltrokken in de
Nederduits gereformeerde kerk.

Familie A
I. Gillis Cornelissen, geb. Valkenisse, wonende op Orizande, pachter in het westelijke
gedeelte van de polder, deed met zijn vrouw belijdenis in de Nederduits gereformeer-
de gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 5-4-1626 ('Gillis Cornelissen van
Valkenisse, woonend op Orisande' en 'Neelcken Lievens, huysvrouw van Gillis Cor-
nelissen, woonend te Orisande'), vertrok 20-3-1642 met attestatie naar elders, tr. Neel
(ken) Lievens, o\er\. 12-5-1641, begr. Colijnsplaat 15-5-1641 (2x geluid; beste doods-
kleed).

Uit dit huwelijk (volgorde verondersteld):

1. Jacob, volgt IIa.
2. Maicken Gillis, deed met drie zusters belijdenis in de Ned. geref. gemeente van

Colijnsplaat en Noord-Beveland 6-1-1635 ('huysvrouw van Jan Ellebouts, wo-
nend op Oresandt, dr. van Neel Lievens'), tr. Jan (Hans) Adriaenssen Ellebout(s)
(Elleboo), wonende te Kats (1615) en op Orizand (1635).

3. Cornelia (Neeltjen) Gillis, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijns-
plaat en Noord-Beveland 6-1-1635 ('vrouw van Isaac Leinssen, wonend op Ore-
sandt, dr. van Neel Lievens'), vertrokken met attestatie 3-5-1638, tr. Isaac Leins-
sen (niet aangetroffen met de achternaam Van den Berge), pachter op Orizande,
wonende ald. (1638), begr. Colijnsplaat 21 -8-1654 (2x geluid; beste doodskleed),
zn. van Leyn Cornelissen van den Berge en Magdalena Pieters.

4. Catalijnken Gillis, geb. op Orizande, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente
van Colijnsplaat en Noord-Beveland 3-4-1633 ('jonge dochter geb. op Ore-
sandt'), begr. Colijnsplaat 24-11 -1661 (lx geluid; beste doodskleed), tr. (1) Leen-
den Stoffelssen, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en
Noord-Beveland 2-7-1634 ('wonend op Oresande'). overl. 14-9-1642, begr. Co-
lijnsplaat 15-9-1642 (lx geluid; beste doodskleed), zn. van Stoffel Leendertssen
en Maicken NN; tr. (2) Jan Jacobssen, waarschijnlijk wedr. van Judith Andries.

5. Jacomijnken Gillis, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat

Gens Nostra 52 (1997) 193



en Noord-Beveland 6-1-1635 ('jonge dochter, wonend op Oresandt, dr. van Neel
Lievens'), overl. 8-7-1641, begr. Colijnsplaat 10-7-1641 (2x geluid), tr. Zachari-
as de Jonge, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente Colijnsplaat en Noord-
Beveland 6-1 -1641 ('cleermaker wonend in de Voorstraat'), kleermaker, wonen-
de te Colijnsplaat, zn. van Cornelis de Jonge en Apolonia (Leunken) Pieters. Hij
otr. (2) Colijnsplaat en Goes 12-10-1641 Maycken Laurens Lanoy, van Borssele.

6. Cornelis, volgt Ilb.
7. Lysbeth Gillis van Oresande (ook Kouwer), geb. op Orizande, deed belijdenis in

de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 6-1-1635 ('jonge
dr. van Neel Lievens, wonend op Oresandt'), begr. Colijnsplaat 9-2-1694 ('geb.
op 't Eylandt Orizandt, nu geïnundeert'), tr. CornelisAdriaenssen den Dach (ook
Van der Weele, alias Dach), geb. te Zonnemaire, deed belijdenis in de Ned. geref.
gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 28-3-1655 ('wonend op Claesje
Knip's hoefje'), landbouwer, schepen van Kats en het Vrij-Ambacht (1660-),
diaken van de Ned. geref. gemeente van Kats (1659-'61) en ouderling (1667-'69
en 1671-'73), wonende in het Vrij-Ambacht van Noord-Beveland, begr. Colijns-
plaat 31-3-1698.

8. Lieven, volgt lic.

Ha. Jacob Gillissen, geb. op Orizande, begr. Colijnsplaat 19-1 -1670, tr. ca. 1629 Lijn-
eken (Leentje) Pieters van Driel (Lijnken Pieter Koene), deed belijdenis in de Ned.
geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 2-1 -1633 ('wonend in' t Nieuwe
Landt' = de Nieuw-Noordbevelandpolder), begr. Colijnsplaat 25-10-1663 (2x geluid;
beste doodskleed), dr. van Pieter Coenen van Driel en Sijtgen Hendriks Munter.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Jacobs, ged. Colijnsplaat 12-5-1630 (get.: Jan Adriaenssen, Coene Pie-
ters van Drijl, Joffrouw Petronelle van Clootwijck en Lysbet Gillis), overl. vóór
28-1-1635.

2. DirrickjenJacobs,ged. Colijnsplaat22-6-1631 (get.: PieterCluijfhooft,Joffrouw
Petronella Lodesteyns en Catelijntje Gillis).

3. Sijtjen (Cytje/Zytken) Jacobs, ged. Colijnsplaat 16-10-1633 (get.: Isaac Leensen,
Daniel Evertssen Groenwoudt, Arendt Janssen, Jacobmijnken Gillis en Neelken
Pieters), deed belijdenis in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 26-12-
1660 (wonend in de Voorstrate), begr. Colijnsplaat 24-6-1662 (1 x geluid; slechte
doodskleed).

4. Cornelis Jacobssen, ged. Colijnsplaat 28-1-1635 (get.: Leendert Stoffels, Mai-
cken Pieters en Neelken Gillis), overl. na 3-11-1669 (is dan doopgetuige te Co-
lijnsplaat).

5. Pieter Jacobssen, ged. Colijnsplaat 31-8-1636 (get.: Cornelis Gillissen, Leendert
Dirricks, Lijsbeth Pieters van Drijl en Lijsbeth Pieters Cluijfhooft).

6. Petronella (Pieternelle) Jacobs, ged. Colijnsplaat 20-12-1637 (get.: Josias Jolijt,
Zacharias de Jonge, Dirrick Cornelissen en Lijsbeth Carels), overl. na 15-1 -1671
(is dan doopgetuige te Colijnsplaat).

7. Cornelia Jacobs, ged. Colijnsplaat 3-2-1641 (get.: Gillis Cornelissen, Geert Ba-
rentssen Wesselaer, Susanneken Carels en Catalijnken Cornelis), overl. vóór 5-2-
1645.

8. Coen Jacobssen (Koen Jacobus), ged. Colijnsplaat 1 -2-1643 (get.: Hendrick Pie-
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terssen, Cornelis Adriaenssen en Maijcken Cornelis), tr. Jorijntje Cornelis, deed
belijdenis in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 24-6-1663 (wonend in
't Vrije Ambacht), dr. van Comelis Laurenssen Drijver en Neelken Jans.
Uit dit huwelijk:
a. Lyntje Coene, ged. Colijnsplaat 16-1-1667 (get.: Cornelis Janssen Achthoven, Jacob Gillissen en

Neeltje Jacobs).
b. Jacob Coene, ged. Colijnsplaat 28-10-1668 (get.: Maerten Wecksteen en Engeltje van Merenburg),

begr. Colijnsplaat 3-11-1668.
c. Cornelia Coene, ged. Colijnsplaat 28-10-1668 (get.: Bal the Christiaenssen en Pieternelle Cornelis),

begr. Colijnsplaat nov. 1668 (lx geluid; in de begraafrekening vermeld als Comelis).
d. Cornelis Koene Kouwer, ged. Colijnsplaat 3-11-1669 (get.: Maerten Wecksteen, Cornelis Jacobs-

sen en Neeltje Comelis), tr. Nieuwerkerk (Duiveland) 27-4-1695 Maatje Jacobsen van Berge, van
Kapelle (Duiveland).

e. Cornelia Koene, ged. Colijnsplaat 15-1-1671 (get.: Balthen Christiaanssen en Pieternelle Jans),
otr./tr. Sirjansland 12/28-6-1693 Jacob Janse van der Have, van Sirjansland.

f. Jacob Coene, ged. Colijnsplaat 12-6-1672 (get.: Laurens Dryver, Willem Dirkssen en Lijsebet
Gillis).

g. Pieter Coene, ged. Colijnsplaat 21-1-1674 (get.: Arij Verschrage en Pieternelle Jacobse).
9. Neelken (Neeltje) Jacobs, ged. Colijnsplaat 5-2-1645 (get.: Gillis Cornelissen, Jan

Jacobssen en Susanneken Carels), tr. Maerten Franssen Wecksteen, ged. Colijns-
plaat 26-12-1641 (get.: Pieter Arentssen Taselaer, Theunis Lopssen, Bastiaenken
Pieters en Jacomijnken Pieters), deed belijdenis in de de Ned. geref. gemeente
van Colijnsplaat 29-12-1669 ('wonend in 't West-ende'), vertrokken met attesta-
tie, wonende te Colijnsplaat en te Geersdijk/Wissenkerke (1672), zn. van Frans
Marcussen Wecksteen en Maicken Pieters Cluyfhooft.

Hb. Cornelis Gillissen van Oresande, geb. op Orizande, begr. Colijnsplaat 13-8-1651
(2x geluid; slechte doodskleed), deed samen met zijn vrouw belijdenis in de Ned.
geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 26-3-1656 ('wonend achter de
Kerk'), tr. Mayken Stoffels, geb. vóór 1623, dr. van Stoffel Leendertssen en Leunken
Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Gillis Cornelissen van Oresant {van Orisant; ook Kouwer), ged. Colijnsplaat 3-4-
1644 (get.: Jan Jacobssen, Isaac Leijnssen en Crijnken Stoffels), deed belijdenis
in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 30-12-1668 (wonend in de Ring
van de Kerk), tr. Neeltje Arijs.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Gillissen (Jillisse) van Orisant, ged. Colijnsplaat 11 -3-1674 (get.: Comelis Gillisse, Ary

Geertssen en Cornelia Cornelisse), begr. Colijnsplaat 13-7-1675 (2x geluid; beste doodskleed).
b. Ary Gillissen, ged. Colijnsplaat 7-6-1676 (get.: Ary Geertssen, Joannes Bartholomeussen en Maat-

je Hendriks).
c. Marinis Gillissen, ged. Colijnsplaat 23-1-1678 (get.: Jacob Pieters de Brune en Janneken Pieters

Weksteen).
d. Maria Gillis, ged. Colijnsplaat 29-12-1680 (get. Jacob Pieterssen en Janneken Pieters).
e. Marijnis Gillissen, ged. Colijnsplaat 2-7-1684 (get.: Arij Geersen, Reijnnier Reijnniersen en Janne-

ken Pieters de Bruijne).
2. Cornelia Cornelis (van) Oresant (ook Kouwer), ged. Colijnsplaat 3-2-1647 (get.:

Stoffel Leendertssen en Maycken Cornelis), deed belijdenis in de de Ned. geref.
gemeente van Colijnsplaat 25-12-1667 ('wonend aan de Ring van de kerk'), tr.
Jo(h)annes Bartholomeussen, ged. Colijnsplaat 22-4-1646 (of 9-5-1649), deed
belijdenis in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 26-3-1673 ('wonend in
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de Oostachterstrate'), zn. van Bartholomeus Janssen en Geertruidt Jans.
3. Stoffel Cornelissen van Orisant, ged. Colijnsplaat 12-9-1649 (get.: Adriaen Stof-

fels en Lynken Pieters).

lic. Lieven Gillissen, geb. op Orizande, otr./tr. Stavenisse 26-12-1646/27-1-1647
Janneken Wyckx, van Oosterland.

Uit dit huwelijk:

1. Jakemijntje Lievens, ged. Stavenisse 26-12-1646 (get.: Neeltje Gillis).
2. Crijntje Lievens, ged. Stavenisse 1-7-1648 (get.: Jan Verbeke de jonge, Henrick

Jansen, Commertje Uuls en Crinje Reynouts).
3. Cornelis, volgt III.

III. Cornelis Lievense van Orisant (Orisant), geb. in de polder van Blois (bij Zonne-
maire), otr./tr. (1) Burgh/Dreischor 17-6/19-7-1684 (1) Geertruijdt (Geertje) Pieters
Fokker, geb. in de Westeren Ban van de Duinen (onder Haamstede), ged. Haamstede
2-5-1660 (get.: Dirck Dirxse Focker en Neeltje Gerrebrants), overl. vóór 17-10-1692,
dr. van Pieter Dircse Fokker en Grietje Gerrebrands; otr. (2) Haamstede 17-10-1692
Leende Cornelis Braber, van Haamstede, wed. van Mattheus Jobse Dartig, dr. van
Cornelis Willemse Braber.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Cornelissen van Orisant, ged. Haamstede 5-11-1686 (get.: Jan Pieterse en
sijn huijsvrou en Catelijntie Meeuws).

2. Grietje Cornelis van Orisant, ged. Haamstede 7-3-1688 (get.: Cathrijntie Pieters),
overl. vóór 5-2-1722, otr. Haamstede 15-5-1711 Jacob Jacobse Tak, van Zierik-
zee. Hij otr./tr. (2) Haamstede 5/25-2-1722 Lijsbeth Andries Fierse, van Nieuwer-
kerk (Duiveland), wed. van Adriaan Tonisz. Dag, zn. van Anthony Janse Dag.

3. Lieven Cornelis van Orisant (van Orijsant/van Norizant), geb. Dreischor (doop
niet gevonden), overl. vóór 18-2-1741, otr. Haamstede 21-4-1713 Maria Maar-
tens Dartig (Dertig), van Haamstede, wed. van Cornelis Pieterse Gilde, dr. van
Maarten Janse Dartig en Cornelia Leenderts.
Uit dit huwelijk:
a. Gertruijt Lievens van Orisant, ged. Haamstede 11-3-1714 (get.: Grietie Cornelis van Orisant en

de vrouw van Jacobus Tak).
b. Marij Lievens van Orisant, ged. Haamstede 14-7-1715 (get.: Meerten Janse Dartig en Janna Meer-

tense Dartig).
c. Janna Lievens van Orisant, ged. Haamstede 19-12-1717 (get.: Pieter Pieterse Braber en Maatje

Trompers), otr. Haamstede 26-6-1739 Cornelis van der Velde, van Haamstede.
d. Martijntje Lievens van Orisant, ged. Haamstede 31-3-1720 (get.: Cornelia Maartense).
e. Grijtie Lievens van Orisant, ged. Haamstede 18-5-1721 (get.: Jannetie van Orijsant), overl. vóór

19-6-1728.
f. Jan Lievense van Orisant, geb. 19-1-1723, ged. Haamstede 24-1 -1723 (get.: Janna Jan Fokker, de

vrouw van Jan Gerritse Bakker), jong overleden.
g. Adriana Lievens van Orisant, geb. 7-2-1726, ged. Haamstede 10-2-1726 (get.: Jacob Engelse van

Hulle en Cornelia Meertens).
h. Grietie Lievens van Orisant, geb. 19-6-1728, ged. Haamstede 20-6-1728 (get.: Leentie Cornelisze

Braber, vrouw van Cornelis Lievense van Orizant).

Uit het tweede huwelijk:
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4. Jannetje Cornelis van Orisant, ged. Haamstede 21-2-1700 (get.: Gerrit Cornelis-
sen Braber en zijn vrouw Neeltje Boudewijns), otr. Haamstede 3-12-1728 Arjaen
Arjaense Houtman, van Haamstede.

5. Gerrit Cornelisse van Orisande (van Orisant), geb. Haamstede (doop niet gevon-
den), otr./tr. Haamstede 17-5/5-6-1737 (de bruid is rooms-katholiek; de kinderen
zullen in de gereformeerde religie worden opgevoed) Anna Sophia Zand, van
Raating.
Uit dit huwelijk:
a. Lena Gerrits van Orisande, geb. 18-3-1739, ged. Haamstede 22-3-1739 (get.: Jannetie van Orizan-

de, vrouw van Arjaan Houtman).
b. Cornelis Gerritse van Orisande, geb. 17-9-1742, ged. Haamstede 23-9-1742 (get.: Jannetie Hen-

driks van Wouwe, vrouw van Simon van Westen).
Uit hem stamt de Zeeuwse familie Van Orizande; in 1948 woonde in Zeeland (Haamstede) nog
slechts één lid van deze familie.

Familie B
Hubrecht (Huge/Huych) Segers, waarschijnlijk arbeider wonende op Orizande (1615-
'18), overl. vóór maart 1619, tr. Barbel Cornelis, begr. Colijnsplaat 19-9-1651. Zij
hertr. Zierikzee 18-3-1619 Jan Legierssen (Jelierssen), begr. Colijnsplaat 1-1-1663 (lx
geluid; beste doodskleed).

Uit het dit huwelijk (veronderstelde volgorde):

1. Geertken Hugebrechts (Geertruyd Hubrechts), geb. St.-Philipsland, deed belijde-
nis in de Ned. geref. gemeente van Colijnspaat en Noord-Beveland 28-9-1625
('jonge dr. van Philippusland, wonend in Colijnsplate'), begr. Colijnsplaat 22-6-
1637 (beste doodskleed), tr. Jan Coole (Colenssen), begr. Colijnsplaat 26-2-1646
(2x geluid; doodskleed), zn. van Cole Franssen (herder op het gors 's-Graven-
hoek, 1598-1610).

2. Maicken Huge (Maicken Huigens/Huibrechts), ged. Brouwershaven 5-8-1607
(get.: Jeroen Jacobssen (?), Stoffel Zegers en Stoffel Thomas), deed belijdenis in
de Ned. geref. gemeeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 17-12-1628 ('jon-
ge dr. van Brouwershaven'), tr. Cornelis Bouwens Claverman (Cornelis Boude-
wijns dito Claverman), van Wolphaartsdijk, deed belijdenis in de Ned. geref.
gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 24-3-1630 ('jong gesel'), overl.
9-6-1641, begr. Colijnsplaat 12-6-1641, zn. van Bouwen Pieterssen Claverman.

3. Grietje Hubrechts, geb. op Orizande, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente
van Colijnsplaat en Noord-Beveland 24-1-1627 ('jonge dr. van Orisande, wonend
te Colijnsplate'), overl. vóór 20-2-1655, tr. Adriaen Jacobssen (van) Scherpenis-
se, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beve-
land 29-6-1636, vertrok met zijn vrouw naar die van Stavenisse 17-4-1639, arbei-
der in de Voorstraat te Colijnsplaat (1636), landbouwer onder Stavenisse, schepen
van Stavenisse (1644-'45,1648-'54 en 1656-'69), wonende te Colijnsplaat en in
de Oud-Kempenhofstede(polder) onder Stavenisse, overl. tussen 10-9-1670 en
10-12-1670, zn. van Jacob Thonis (van) Scherpenisse. Hij otr./tr. (2) Stavenisse
20-2/14-4-1655 Jacomijntje Lucas Swancke, wed. van Gillis Jobse, dr. van Lucas
Jacobssen Swancke en Maeycken Jacobs Houck.

4. Cornelia Hu(y)brechts, geb. Colijnsplaat, deed belijdenis in de Ned. geref. ge-
meente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 26-12-1631 ('jonge dr. van Jan Le-
giers van Colijnsplaat'), begr. Colijnsplaat 19-10-1653 (2x geluid; beste doods-
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kleed), tr. AdriaenAdriaenssen Keuvelaer(Ceuvelaer, ookSmoor), misschien zn.
van Ariaen Joossen Keuvelaer. Hij hertr. Nieuwe-Tonge 6-12-1654 Grietje Cor-
stiaens, wed. van Heijndrik Heijndriksz., wonend te Nieuwe-Tonge.

5. Zeger (Segher) Hubrechtssen (Huigenssen), deed belijdenis in de Ned. geref.
gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 4-4-1637 ('wonend op M. Oost-
dijck's hoeve'), tr. Goes 19-7-1636 (get.: Matie Hubrechts en Barbel Cornelis,
zuster en moeder van de bruidegom) Catelijntje Cornelis Verplacke, deed belijde-
nis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 28-12-1670, overl. na 28-12-
1670.

6. Lysbeth Hubrechts, overl. na 12-1-1640 (is dan doopgetuige te Colijnsplaat).
7. Stoffelijnken Hubrechts, overl. na 13-5-1646 (is dan doopgetuige te Colijsplaat).

Familie C
I. Cornelis Knuijt, tr. NN (zij woonde waarschijnlijk (hertrouwd?) op Orizande).

Kinderen:

1. Joos, volgt II.
2. Gideon Cornelissen Knuijdt, geb. 's-Gravendeel, deed belijdenis in de Ned. geref.

gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 17-12-1628, met zijn vrouw ver-
trokken met attestatie 3-11-1642, 'casteleijn' (bedrijfsleider op de hoeve) van de
heer Musch (Breskens, 1643), tr. Anneken Cornelis, geb. Colijnsplaat, wonende
ald. en te Breskens, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat
en Noord-Beveland 28-9-1625, overl. tussen 3-11-1642 en 28-12-1645, dr. van
Cornelis Arentssen, alias Cornelis Cromvinger).
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Guideonse Knuijdt, ged. Colijnsplaat 7-2-1638 (get.: Leendert Theunissen, Ideken Dir-

ricks en Lijsbeth Gillis).
b. Faes Gideonse Knuijdt, ged. Colijnsplaat 7-10-1640 (get.: HendrickCornelissen Nispe en Lysbeth

Gillis), overl. vóór 28-12-1645.
3. Pieter Cornelissen Knuijd ('dito Grooten Knuijd'), diaken van de Ned. geref.

gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland (1632-'35), ouderling (1637-'39,
1649-'51), armmeester (1633,'43,'49), wonende te Colijnsplaat, deed met zijn
vrouw belijdenis in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beve-
land 8-4-1629 ('wonend in de Westachterstrate'), tr. Iideken Dirricks.

II. Joos Cornelissen Knuijt, wonende op Orizande (1602-ca. 1605) en te Breskens,
deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Breskens 4-1-1615, overl. ca. 1619,
tr. Janneken Cornelis, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Breskens 5-7-
1615, begr. ald. (in de Kerk) 7-12-1622.

Uit dit huwelijk:

1. Leuntge (Loontken) Joos Knuijt, geb. Nieuwerkerk (Duiveland), deed belijdenis
in de Ned. geref. gemeente van Breskens 6-10-1619 ('jonge dochter'), otr./tr.
Breskens, 19-3/8-5-1622 (get.: zijn vader Blaes Mathijsen, en moeder Teuntgen
Hubrechts en haar moeder Janneke Joos) Hubrecht Blaes (Blasé), geb. Middel-
burg, wonende te Groede (1639), zn. van Blaes Mathijssen en Teuntgen Hu-
brechts.

2. Pieternelle Joos Knuijt, geb. op Orizande, otr. Cadzand 9-4-1622 (tr. Groede;
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get.: zijn zwager Jan Verburcht (vervangende zijn zieke vader) en haar moeder
Janneke Joos) HendrickJanse van der Meulen, van Vlissingen, wonende te Groe-
de (1639), wedr. van Maeyken Jans Comans, zn. van Jan Loijs van der Meulen.

3. Cornelis Joossen Knuijt, geb. op Orizande, wonende te Groede, overl. vóór 24-4-
1649, otr. (1) Groede 23-6-1640 Lauwerken Jans, wed. van Jan Hendricksen; tr.
(2) Josijnken Francois, dr. van Grietken Allaerts. Zij hertr. met Joos Braem.
Uit het eerste huwelijk:
a. Joos Cornelissen Knuijt, ged. Groede 4-8-1641.

4. Maeyken Joos Knuijt.

Familie D
Jan Jacobssen (de) Crijger, landbouwer, wonende op Orizande, tr. Martijnken Jobs,
kwam met attestatie over naar de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-
Beveland 16-12-1629 ('vrouw van Jan Jacobssen, landman op Orizand'), vertrokken
met attestatie in dec. 1639.

Uit dit huwelijk (veronderstelde volgorde):

1. (misschien) Cornelis Janssen, geb. op Orizande, tr. Zierikzee 5-6-1656 Janneken
Pieters, van Nieuwerkerk (Duiveland).

2. Jacob Janssen de Krijgere, geb. op Orizande, ged. Colijnsplaat 7-2-1627, varens-
man, tr. Zierikzee 1-3-1661 Neelken Adriaens, van Zierikzee.

3. Geertken Jans de Crijger, ged. Colijnsplaat 9-5-1629 (get.: Neelken Gillis, Geer-
truyd Jobs en Lodewijck Cornelis).

4. Lieven Janssen Krijger, geb. op Orizande, ged. Colijnsplaat 8-12-1630 (get.:
Catelijncken Gillis), landbouwer, wonende te Zierikzee (1664), tr. (1) Zierikzee
14-10-1659 Maijken Jeremias, van Zierikzee; tr. (2) Zierikzee 14-4-1664 Neelken
Cornelis, van Zierikzee.

5. Ariaentje Jans, geb. op Orizande, ged. Colijnsplaat 13-2-1633 (get.: Lijsbetjen
Gillis, Lijsbetjen Cornelis, Cornelis Jobssen en Leendert Arentssen), tr. Zierikzee
29-5-1651 Jan Cornelisse de Witte, van Oosterland, kleermaker, wonende te
Zierikzee.

6. Lein Janssen de Crijger, ged. Colijnsplaat 19-11-1634 (get.: Cornelis Roelssen,
Jacobmijnken Gillis en Neelken Leins).

7. Teunken Jans de Crijger, ged. Colijnsplaat 27-3-1639 (get.: Jan Adriaenssen,
Rochus Janssen en Maijcken Gillis).

Familie E
Cornelis Leynssen van den Berge (zn. van Leyn Cornelissen van den Berge en Magda-
lena Pieters), geb. Nieuwerkerk (Duiveland), landbouwer, pachter van Nicolaas Cau-
we, rekenmeester te Zierikzee, wonende op Orizande (1619...'32), poorter van Zierik-
zee 4-8-1619, tr. NN. (Voor zijn broer zie Familie A 1-3).

Kinderen:

1. Jan Cornelissen, geb. op Orizande, landbouwer, wonend te Zierikzee, tr. (1) Zie-
rikzee 9-8-1643 Adriaenken Adriaens, van Kapelle (Zuid-Beveland); tr. (2) Zie-
rikzee 8-5-1653 Pieternelleken Huybrechts, weduwe; tr. (3) Zierikzee 12-4-1663
Neeltje Barens, van Zierikzee, weduwe.

2. Leenken Cornelis, geb. op Orizande, ged. Colijnsplaat 2-10-1622.
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Familie F
Immer Ariensz, tr. Adrijaenken Adrijaens, begr. Colijnsplaat 28-9-1627.

Kinderen:

1. Jan Ymer(t)ssen (Immertsen), landbouwer, pachter (oude pachter 1615) van de
graaf van Hohenlohe in de 2de (later 12de) en 18de kavel van de polder Orisande,
begr. Colijnsplaat 25-4-1630.

2. Jacob Ymerssen (Immers), pachter van de Nollekens en de vogelarij op Orizande,
overl. vóór 12-2-1624, tr. Leuncken NN, woont volgens de kerkenraadsacta van
27-7-1625 bij Adriaen Veltheere (die nog een vrouw in leven heeft).
Uit dit huwelijk:
a. (misschien) Adryaen Jacobssen, geb. op Orizande, arbeider, tr. Zierikzee 4-121640 Anneken Jans,

van Zierikzee.
b. (misschien) LenaertJacobse, geb. op Orizande, tr. Zierikzee 22-7-1642 Maria Davidts, van Zierik-

zee.
c. Jacob Jacobssen, ged. Colijnsplaat 8-1-1623 (get.: Tanneken Schoemakers).

Familie G
Jan (Hans) van Damme, schout van Orizande (1602-'09), keerde met attestatie van
de Ned. geref. gemeente van Oost-Souburg terug naar die van Colijnsplaat en Noord-
Beveland 21 -12-1625, honden wachter kerk Colijnsplaat (benoemd 13-3-1639), overl.
31-5-1639, begr. Colijnsplaat 2-6-1639 (lx geluid; slechte doodskleed), tr. (1) Mai-
cken NN, overl. Oost-Souburg(?) 1624; otr. (2) Colijnsplaat 24-1-1626 (att. gegeven
vanuit Zierikzee 22-2-1626) Janneke Lievens Bol(s), kwam met attestatie van de Ned.
geref. gemeente van Arnemuiden naar die van Colijnsplaat en Noord-Beveland 28-6-
1620 (volgens de kerkenraadsacta van Colijnspaat van 24-6-1626 waren de huwelijks-
geboden opgehouden, omdat Janneken iemand anders trouw had beloofd; de classis
Middelburg van de Ned. geref. kerk oordeelde dat deze beloften lichtvaardig waren
gedaan, maar het huwelijk kon doorgang vinden), begr. Colijnsplaat 4-11-1656 (van
de armen).

Uit het eerste huwelijk (Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden nr. 1277 (1624)):

1. Maeijcken van Damme.
2. Martijne van Damme.
3. Geraert (Gart) van Damme, wonend te Meliskerke.
4. Aryaen van Damme, wonend in Mariekerke.

Uit het tweede huwelijk:

5. Janneken van Damme, ged. Colijnsplaat 23-5-1627 (get.: Marinis Leunissen en
Sara Daniels).

6. Matthijs van Damme, ged. Colijnsplaat 30-6-1634 (get.: Jan Thijssen, Cornelis
Marinis en Joffrouw Petronella Clootwijcks).

Familie H
Jan Janssen Heilaers (zn. van Jan Rombouts Hylaer, schepen van Orizande, 1609),
deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 7-12-
1608 (volgens de kerkenraadsacta van 1-12-1610 had hij ruzie gehad met 'anderen'
(geen lidmaten) op weg van Orizand), tr. Maicken Jans, deed belijdenis in de Ned.
geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-Beveland 28-6-1609, overl. vóór 23-3-
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1612 (Rekenkamer Zeeland D, acquitten).

Uit dit huwelijk waarschijnlijk:

1. Maiken Jans, geb. op Orizande, otr./tr. Stavenisse 1/23-9-1629 Antonis Daem
Janssen, van Tholen.

Familie I
RoelandCornelis, aanvankelijk arbeider op Orizande (1630-' 37), later honden wachter
in de kerk van Colijnsplaat (1646), wonende op Orizande en (na 1639) te Colijnsplaat,
deed met zijn vrouw belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat en Noord-
Beveland 22-12-1630 ('wonend op Orisande'), samen vertrokken met attestatie 7-11-
1637, samen teruggekeerd met attestatie 3-7-1639, tr. Anneken Jooris, begr. Colijns-
plaat 10-9-1653 (van de armen).

Uit dit huwelijk, veronderstelde volgorde:

1. Cornelis Roelands (Roels/Roelse), begr. Colijnsplaat 22-3-1651, tr. Neelken Pie-
ters, begr. Colijnsplaat 13-11-1650 (2x geluid; beste doodskleed).

2. Grietken Roelandts, overl. 16-2-1652, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente
van Colijnsplaat en Noord-Beveland 5-7-1637, begr. Colijnsplaat 18-2-1652, tr.
Hubrecht Pieterssen Duim, deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente van Co-
lijnsplaat en Noord-Beveland 25-7-1628 ('wonend in het Nieuwe land' = de
Nieuw-Noordbevelandpolder), begr. Colijnsplaat 1-12-1662 (2x geluid; beste
doodskleed), wedr. van Geertken (Geertruyd) Jans.

3. Geertken (Geertje) Roelandts (Roels), deed belijdenis in de Ned. geref. gemeente
van Colijnsplaat en Noord-Beveland 1-7-1640 ('jonge dochter, dochter van Roe-
landt Cornelis in de Oostachterstraat'), tr. Pieter Gijsbrechtssen (Gijssen), van
Oud-Vossemeer, begr. Colijnsplaat 24-7-1670 (lx geluid; slechte doodskleed),
zn. van Gijs Gijssen ('Den dobbelen Gijs') en Maicken Pieters.

4. Janneken Roelands (Roels), deed belijdenis in de de Ned. geref. gemeente van
Colijnsplaat en Noord-Beveland 1 -7-1640 ('jonge dochter, dochter van Roelandt
Cornelis in de Oostachterstraat'), begr. Colijnsplaat 16-1-1660 (2x geluid; beste
doodskleed), tr. Jacob Paulussen van Slake(n) (ook Craeye/Kraeije), deed belij-
denis in de de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat 31-12-1673 ('wonend in de
Voorstrate'). Hij hertr. Martijntje Elias.

5. Gebje (Geebje/Geep/Gibjen) Roelands (Roels), deed belijdenis in de Ned. geref.
gemeente van Colijnsplaat 16-1-1682, tr. Jan Janssen. Zij had uit een buitenech-
telijke relatie met een onbekende man een dochter. Zij had uit een buitenechtelij-
ke relatie met Jacob Willebrant (Walbrant/WelbrantAVellebrant) ook een dochter
(hij tr. later met Aechtje Marinis). Zij had een zoon uit een buitenechtelijke relatie
met Jan Dircken (Dirkssen), geboren in Brabant, waard, wonende op de Laeye
Plate (= West-Orizande) (1659) later de 's-Gravenhoekpolder, begr. Coiijnsplaat
25-12-1670.

Familie J
Jan Marinisse, van Driewegen, landbouwer op Orizande, tr. Zierikzee 26-4-1615
Mayken Bastiaens, van Zierikzee.
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Familie K
Comelis Janssen (Cornelis Jan Lauwe), timmerman, wonend op Orizande 1629, tr.
Janneken Matthijs, kwam met attestatie naar de Ned. geref. gemeente van Colijnsplaat
en Noord-Beveland 16-12-1629, vertrokken met attestatie mei 1634.

Uit dit huwelijk:

1. (waarschijnlijk) Matthijs Cornelis, geb op Orizande, landbouwer te Zierikzee, tr.
Zierikzee 11-11-1659 Maeijcken Jans, van Zierikzee.

2. Cornelia Cornelis, ged. Colijnsplaat 10-3-1624 (get.: Crijn Ariaenssen).
3. Pieternelle Cornelis, ged. Colijnsplaat 9-11-1629 (get.: Maerten Janssen en

Klyncken Dygnus).
4. Esther Cornelis van Neck, ged Colijnsplaat 26-12-1629 (get.: Jaspar Leinssen en

Neelken Lievens), begr. ald. 1-5-1632 (slechte doodskleed).

Familie L
Pieter Hendrikse, bakker op Orizande (1611).

Familie M
Jan Cornelis, jonge man, 'arbeijder op Oresandt' (kennelijk woonden er nog enkelen
op de resten van het geïnundeerde eiland), tr. Zierikzee 4-12-1640 Janneken Jans, van
Zierikzee.

Anderen
Anderen vermeld in verband met Orizande, maar van wie niet geheel duidelijk is of
zij er woonden:
- Pauwels Aelbregtse, vermeld 1606-' 11.
- Pieter Wilms, smid, vermeld 1612.
- Quirijn (Crijn) Rochussen, pachter (1630), dijkgraaf van Orizande (1637), vermeld

1603-'37.

Tenslotte iemand die buiten het eigenlijke bestek van dit verhaal valt:
Op 25 mei 1697 gaat te St.-Annaland in ondertrouw Cornelis Joossen Pickart (Pick-
haer), jonge man, geboortigh tot 'Oresan bij Cooltjensplaet' met Elisabeth Gillis, van
St.-Annaland. Als hij te Colijnsplaat werd gedoopt, moet hij de buitenechtelijke zoon
zijn van Adriaentje Cornelis bij Joos NNdie op 3 april 1677 aldaar werd gedoopt ('dit
kind is in onegte geboren ende de moeder voor de predickstoel staande heeft haar
publyke bestraffinge gedragen'). Was de vader herder op de restanten van Orizande?
Omdat er zo uitdrukkelijk staat 'bij Cooltjensplaet' kan West-Orizand - toen inmid-
dels gedeeltelijk ingepolderd en anders genoemd - niet bedoeld zijn. •

Literatuur betreffende Orizande
- M.P. de Bruin, Het eiland Orizand en de veranderingen aan de noordelijke oever van Noord-Beveland,

1600-1800, in: Zeeuws rijdschrift 1 (1950), blz. 40-45.
- M.P. de Bruin en M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel I, Noord-Beveland,

Middelburg 1961, blz. 37-42.
- Veel bronnen zijn verzameld in Over Orisant. Verzameling van kopieën en aantekeningen uit diverse

archieffondsen betreffende Orisant, bijeengebracht door J.B.V. Weiten. Dr. Weiten schonk deze aante-
keningen in april 1996 aan het Zeeuws documentatiecentrum (Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg). Van
deze auteur geeft een drietal boeken een goed inzicht in de geschiedenis van dit deel van Zeeland in het
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eerste kwart van de 17de eeuw: Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625, Amsterdam/Dieren
1986, Hervormers aan de Oosterschelde. De Practijcke der Godtsalicheyl 1598-1653, Amsterdam 1991
en Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610, Amsterdam 1993.

Noten
1. Johanna Kruit, Voorheen te Orisande, Amsterdam (uitgeverij Thomas Rap) 1987, blz. 21; met vrien-

delijke toestemming van de auteur. Al eerder, in 1941, schreef de Zeeuwse dichter Jan van der Leeuw
in Sint Anna ter Muiden zijn 'De weg naar Orisande of het Zeeuwsche landjuweel' waarin hij zijn
verlangen naar een oord van vrede en geluk bezingt. Het gedicht verscheen in Slib 2 (1976), nummer
5-6 en werd het jaar daarna door Fanoy Boeken opnieuw uitgegeven.

2. F. van Mieris, Groot Charterboek der Graaven van Holland van Zeeland en Heeren van Vriesland,
deel III, blz. 126.

3. S.W.A. Drossaers, Het Archief van de Nassause Domeinraad, deel 2, nr. 668 (regesten 590 en 600).
4. F. van Mieris, a.w., deel IV, blz. 694 en 695 en J.C. Kort, Het Archief van de Graven van Holland,

deel II, nr. 842.
5. S.W.A. Drossaers, a.w., nr. 669 (regest 1781).
6. Idem, nr. 670 (regest 1935).
7. Idem, idem (regesten 1958 t/m 1960).
8. Rijksarchief in Zeeland, inventaris C. de Waard nr. 887.
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MARINUS
BRABER

zn. van Lieven
Willemse Braber

en Lena
Leendertse van

Putten

landbouwer,
raadslid,

gezworene en
notabel

geb. Stad aan 't
Haringvliet
21-3-1782

overl. Stad aan 't
Haringvliet
8-12-1869

JANNETJE
VAN BIERT

dr. van Jacob
Cornelisse van
Biert en Maria

Imanse Slis

geb. Middeiharnis
6-9-1795

overl. Stad aan 't
Haringvliet
27-10-1886

tr. Stad aan 't Haringvliet 7-5-1819

BASTIAAN
VAN RUMPT

zn. van Hugo
Bastiaanse van

Rumpt en
Adriaantje

Pieterse de Bruyn

landbouwer,
notabel

geb. Stad aan ' t
Haringvliet
30-8-1786

overl. Stad aan 't
Haringvliet
7-4-1865

AALTJE VAN
DER SLOOT

dr. van Pieter
Marinusse van der
Sloot en Dingena
Dirkse Mosterdijk

geb. Stad aan 't
Haringvliet
9-6-1791

overl. Stad aan 't
Haringvliet
13-5-1845

tr. Stad aan 't Haringvliet 8-12-1815

WILLEM
BRABER

zn. van Jacob
Willemse Braber

en Hester Gabrièls
van der Velde

landbouwer,
diaken

geb. Stad aan 't
Haringvliet
15-12-1788

overl. Stad aan 't
Haringvliet
16-1-1882

CHIELTJE
SLIS

dr. van Iman
Jacobse Slis en

Adriaantje
Comelisse
Edewaard

geb. Middelhamis
4-12-1795

overl. Stad aan 't
Haringvliet
15-12-1871

tr. Middeiharnis 1-5-1818

AART VAN 'T
HOFF

zn. van Jacob
Janse van 't Hoff
en Sijtje Aartse

Hobbel

schipper, raadslid,
notabel

geb. Hekelingen
14-4-1799

overl. Stad aan 't
Haringvliet
9-9-1884

CORNELIA
LEEST

dr. van Laurens
Laurense Leest en

Maria Janse
Maliepaard

geb. Stad aan 't
Haringvliet
18-3-1804

overl. Stad aan 't
Haringvliet
21-1-1876

tr. Stad aan 't Haringvliet 10-2-1825

LIEVEN BRABER
landbouwer, raadslid en wethouder van

Stad aan 't Haringvliet, dijkgraaf,
president-kerkvoogd en ouderling

Hervormde gemeente
geb. Stad aan 't Haringvliet 24-6-1820
overl. Stad aan't Haringvliet 1-6-1905

DINGENA VAN RUMPT

geb. Stad aan 't Haringvliet 3-3-1821
overl. Stad aan 't Haringvliet 12-6-1908

IMAN BRABER
landbouwer, raadslid en wethouder van

Stad aan 't Haringvliet, gezworene notabel,
kerkelijk ontvanger en ouderling

Hervormde gemeente
geb. Stad aan 't Haringvliet 8-7-1820

overl. Middelburg 8-7-1902
tr. (2) Maria van Biert

MARIA VAN 'T HOFF

geb. Stad aan 't Haringvliet 19-2-1831
overl. Stad aan 't Haringvliet 18-5-1866

tr. Stad aan 't Haringvliet 7-6-1845 tr. (1) Stad aan 't Haringvliet 4-3-1859

JACOB LEENDERT BRABER

landbouwer, notabel en kerkelijk ontvanger Hervormde gemeente

geb. Stad aan 't Haringvliet 25-2-1860

overl. Stad aan 't Haringvliet 4-5-1893

CORNELIA LENA BRABER

geb. Stad aan 't Haringvliet 15-2-1862

overl. Stad aan 't Haringvliet 5-4-1896

tr. Stad aan 't Haringvliet 6-5-1887

LIEVEN BRABER
landbouwer, raadslid en wethouder van Stad aan 't Haringvliet, gezworene, notabel en kerkvoogd Hervormde gemeente

geb. Stad aan 't Haringvliet 4-4-1888, overl. Dirksland 9-11-1948, tr. Middeiharnis 2-5-1913

JACOB LEENDERT
geb. Stad aan 't Haringvliet 17-5-1914, overl. Zierikzee 23-6-1994, huisarts, gemeente-arts, verzekertngsgeneeskundige,

van Schouwen-Duiveland, voorzitter Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland, voorzitter Afdeling Zeeland NGV,
geb. Amsterdam (Sloten) 4-8-1919, landbouwhuishoudlerares,

Samengesteld door H. Uil, a.d.h.v. de door J.L. Braber samengestelde Kwartierstaat Braber-Vos (Dreischor 1983)
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24

JACOB
ZEEDUK

zn. van Simon
Teunisse Zeedijk
en Cornelia Janse

van Eek

landbouwer

geb. Stad aan 't
Haringvliet
1-10-1776

overl.
Middelharnis

13-8-1863

tr. Middelhan

25

NEELTJE VAN
DEN TOL

dr. van Abraham
Joosten van den
Tol en Maatje
Jorisse Hobus

geb. Middelharnis
6-2-1791

overl.
Middelharnis

22-1-1850

lis 14-6-1811

12

MARINUS ZEEDIJK
landbouwer

geb. Middelharnis 26-10-1818
overl. Sommelsdijk 11-1-1885

26

HENDRIK JAN
HENDRIKSE

zn. van Jan
Hendrikse in de

Toldijk en
Geertruy Hendrik

Janszdr.

landbouwer,
herbergier

ged. Steenderen
18-6-1775

overl.
Sommelsdijk

16-4-1839
tr. (1) Johanna
Arents Jansen

tr. (2) Sommels

27

CORNELIA
KASTELEIN

dr. van Dirk
Daniels Kastelein
en Maatje Izaaks

Hartog

geb. Sommelsdijk
17-2-1783

overl.
Sommelsdijk

14-4-1839

dijk 25-1-1808

13

MAATJE HENDRIKSE

geb. Sommelsdijk 11-1-1816
overl. Sommelsdijk 28-12-1887

tr. Middelharnis 19-2-1847

6

JAN HENDRIK ZEEDIJK

landbouwer

geb. Sommelsdijk 5-4-1854
overl. Middelharnis 24-7-1923

tr. Sommelsd

28

GERRIT
JOPPE

zn. van Comelis
Joppe en Elisabeth

Janse Maas

landbouwer,
diaken,

plaatsvervangend
notabel

geb. Sommelsdijk
18-2-1785

overl.
Sommelsdijk

18-5-1866

tr. Sommelsd

29

LIDIA
KASTELEIN

dr. van Dirk
Daniels Kastelein
en Maatje Izaaks

Hartog

geb. Sommelsdijk
3-4-1793

overl.
Sommeisdijk

19-9-1861

jk 11-5-1815

14

DIRK JOPPE
landbouwer, regent van het weeshuis,

kerkvoogd

geb. Sommelsdijk 4-2-1818
overl. Sommelsdijk 28-12-1885

tr. Sommelsd

MARIA

30

JACOB VAN
DER VELDE

zn. van Paulus
Paulusz. van der
Velde en Jannetje

Jacobse Oosterling

landbouwer

geb. Dirkstand
13-12-1789

overl. Melissant
3-10-1845

tr. Herkinge

31

MARIA
VERHEUL(E)

dr. van Johannes
Verheule en

Pietertje Veth

geb. Papendrecht
21-4-1797

overl. Herkingen
11-5-1884

tr. (l)Cornelis
Mosterdijk

n 25-5-1822

15

JANNETJE VAN DER
VELDE

geb. Herkingen 31-10-1822
overl. Sommelsdijk 1-2-1895

jk 16-6-1848

JOPPE

geb. Sommelsdijk 23-12-1853
overl. Middelharnis 22-7-1923

jk 20-9-1877

LIDIA CORNELIA ZEEDIJK
geb. Middelharnis 14-11-1888,

overl. Stad aan 't Haringvliet 16-3-1971

7

3

BRABER
diverse bestuursfuncties op het gebied van de ziekenhuis verpleging, kraamzorg, Groene Kruis, enz., voorzitter Vereniging Stad en Lande
hoofdbestuurslid van de Nederlandse Genealogische Vereniging, redacteur en hoofdredacteur van Gens Nostra, tr. Heteren 9-12-1943 Maria Vos,
dochter van Woutherus Vos en Johanna Maria van Riel
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ZEEMAN IN ZIERIKZEE, GEEN SLAAF IN BARBARIJE
Het archief van de Slavenkas als historisch-genealogische bron

door Erik van der Doe

Inleiding
Genealogisch onderzoek naar een beroepsgroep die zwerft en niet aan één plek is
gebonden, brengt altijd extra problemen met zich mee. De mensen zijn geboren op een
bepaalde plaats, sluiten een huwelijk elders, zijn tijdens de uitoefening van hun werk
overal en nergens en overlijden weer ergens anders (en worden soms zelfs nog op een
andere plek begraven).

Als dit op één groep van toepassing is, dan is het wel op die van de zeelieden en in
het bijzonder op hen die steeds gedurende langere tijd op zee verbleven. Dit geldt
zeker voor Zierikzee, waarvan de geschiedenis zo nauw is verbonden met de scheep-
vaart en waar dus veel zeevarenden woonden. Zij waren niet allen in Zierikzee gebo-
ren, velen kwamen van elders.

Diegenen die speuren naar hun voorouders vóór ca. 1800 kennen de voor de hand
liggende bronnen. De kerkelijke doop-, trouw- en begraaf registers vormen de basis
van het onderzoek. Daarna worden de resultaten hiervan ingekleurd aan de hand van
andere bronnen, zoals de notariële en rechterlijke archieven, belastingkohieren voor
haardstedegeld, dienstbodegeld, familiegeld of collaterale successie en archieven van
gilden en godshuizen. Bijzondere administraties waarin mensen werden geregistreerd,
zijn dan een welkome aanvullende bron bij het onderzoek, vooral als het gaat om
mensen uit lagere sociale klassen.

In Zierikzee is zo'n bijzondere bron voor historisch-genealogisch onderzoek be-
schikbaar. En die betreft juist zo'n moeilijk grijpbare categorie als een varende be-
roepsgroep: het archief van de in 1735 opgerichte Slavenkas van Zierikzee1. Hierna
volgt een kennismaking met deze voor de achttiende eeuwse zeevarenden in Zierikzee
zo belangrijke bron. Want het zijn juist de zeelieden die moeilijker te traceren zijn,
niet alleen wat betreft genealogische gegevens, ook wat betreft aanvullende informa-
tie. De dikwijls meer welgestelde reders zijn beter bekend en beschreven. De onder-
zoeker moet echter niet verwachten kant en klare genealogieën of afstammingsreeksen
aan te treffen. De bron is meer ter invulling van een al aanwezig overzicht, het geven
van gezichten aan reeds bekende voorouders. Maar ook vastgelopen onderzoeken
kunnen aan de hand van het archief van de Slavenkas wellicht weer vlotgetrokken
worden.

De koopvaardij in Zierikzee in de achttiende eeuw
Voor Zierikzee is de koophandel eeuwenlang van groot economisch belang geweest.
Halverwege de achttiende eeuw was de stad de thuishaven van bijna honderd koop-
vaardijschepen. Daarnaast waren er nog grote aantallen vissersschepen, binnenvaart-
en beurtschepen. De koophandel was dan ook 'geenszins de minste van de hoofdtak-
ken van de Zierikzeeschen handel', aldus een beschrijving in de eigentijdse Tegen-
woordige Staat. De tweede helft van de achttiende eeuw was een periode van econo-
mische teruggang. Zowel het aantal schepen, als het aantal inwoners van de stad liep
sterk terug en Zierikzee deelde in de malaise zoals de rest van de Republiek2.

De meeste koopvaarders waren tweehoekers met een lengte van ruim 20 meter. De
vloot telde ook een aantal grotere schepen, waaronder driemasthoekers, galjoten en
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fregatten van ongeveer 30 meter. De bemanning bestond, naast de schipper en de
stuurman, veelal uit drie of vier matrozen en een jongen. De Zierikzeese schepen
bevoeren vooral de Europese wateren, van de Middellandse Zee tot Archangel in
Noord-Rusland. De meeste reizen hadden de zogenaamde Bocht van Frankrijk als
bestemming. Maar ook havens in Engeland, Schotland en Ierland en met name Noor-
wegen werden vaak aangedaan. Een aantal malen werd de oversteek over de Atlanti-
sche Oceaan gemaakt naar Sint Eustatius en de Zeeuwse koloniën langs de Essequibo
en Demerary, vooral na 1776 toen door de Amerikaanse Opstand tegen Engeland veel
geld viel te verdienen in de handel met de kolonisten.

De lading verschilde per bestemming. Op de uitreizen waren de ruimen het meest
gevuld met landbouwgewassen van het Zeeuwse land, waaronder de beroemde mee-
krap uit Schouwen-Duiveland. Ook werd er veel vis verscheept. Als retourvracht
namen zij de meest uiteenlopende producten mee, van citrusvruchten, kastanjes en
wijn tot zout, kreeften, vlees en hout. De schepen brachten ook veel goederen van het
ene naar het andere land. De duur van de reizen varieerde daarom nogal. Soms duurde
het meer dan eenjaar voordat men de Dikke Toren van Zierikzee weer zag. De meeste
reizen waren korter, vaak maar enige maanden. Gemiddeld maakte men twee tot drie
reizen per jaar.

K

•.'jiÊtè^*
"At,"

Een koopvaarder met volle zeilen in de haven van Zierikzee, ca. 1800
(Kopergravure door M. Saillieth; GASD, hist.-top. atlas)

De sociaal-economische positie van de Zierikzeese reders was beduidend beter dan
die van de zeevarenden. Over hen is ook veel meer bekend: familierelaties, hun neven-
activiteiten, waar ze woonden etc. Binnen de groep van reders waren de familierelaties
sterk. Velen waren op één of andere manier familie van elkaar of via huwelijken ver-
want en hielden zo kennis en kapitaal bijeen. De reders waren ook in andere takken
van handel actief, zoals meekrapbereiding, bierbrouwerij, hout- en zouthandel. Di-
kwijls vervulden zij eveneens tal van politieke en sociale functies, waaronder commis-
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saris van de Slavenkas en raad in de vroedschap3. Het verschijnsel koopman-reder en
niet dat van schipper-reder was in die tijd gebruikelijk. Een goede verstandhouding
tussen schipper en reder was in het belang van beiden. Schippers waren in het alge-
meen lang in dienst van een bepaalde reder. De band tussen de scheepseigenaren en
stuurlieden en matrozen was veel minder hecht.

De Barbarijse kapers
De Slavenkas van Zierikzee werd opgericht in 1735, met als doel zeelieden die in
handen van Barbarijse kapers waren gevallen vrij te kunnen kopen. De Barbarijse
kapers opereerden vooral vanuit het tegenwoordige Marokko en Algerije in Noord-
Afrika. Kleine snelle roofschepen uit met name Salé, Tanger, Tetuan en Algiers over-
meesterden de meestal niet of slechts licht bewapende koopvaarders die handel dreven
met de landen om de Middellandse Zee. De buitgemaakte schepen en de lading bete-
kenden direct profijt. Daarna werd de bemanning door middel van een lossom ter
verkoop aangeboden. En zolang die niet was ingelost, waren de zeelieden als slaven
goedkope krachten bij allerlei bouwwerken, zoals de vestingen, paleizen en kruit- en
wapenfabrieken. Dit lot heeft vele duizenden zeelieden getroffen, ook opvarenden van
Zierikzeese schepen.

Je leven te eindigen als zogenaamde 'christenslaaf' was een weinig aanlokkelijk
vooruitzicht. De gevangenen waren dan het persoonlijk eigendom van de keizer van
Marokko of de Dey van Algiers. In de loop van de zeventiende en begin van de acht-
tiende eeuw werd dit gevaar steeds groter. De gewoonlijk lucratieve Straatvaart werd
er ernstig door belemmerd. In deze tijd was de Republiek geregeld in oorlog met de
islamitische rijken in Barbarije. Met grote regelmaat kruisten vlooteskaders in de
Straat van Gibraltar, maar een afdoende bestrijdingsmiddel was het niet. In vredeson-
derhandelingen werd de nadruk steeds gelegd op het 'lossen' van de slaven, dikwijls
gepaard gaande met het aanbieden van kostbare geschenken.

In 1734 werd de Zierikzeese koopvaarder de Palmboom met haar opvarenden door
Barbarijse kapers buitgemaakt. Voor ruim vijfduizend gulden boden zij het weer te
koop aan. De eigenaren van het schip, noch de familieleden van de opvarenden waren
in staat dit bedrag zomaar op tafel te leggen. Het was niet de eerste keer dat een schip
uit Zierikzee dit overkwam, en wellicht ook niet de laatste keer. In het verleden wer-
den collectes onder de bevolking gehouden en ook steun van kerkelijke en stedelijke
overheden was dan noodzakelijk. Ditmaal leidden beraadslagingen tussen een aantal
reders en het stadsbestuur tot de oprichting van een fonds waaruit het onlangs gekaap-
te scheepsvolk, en mogelijke nieuwe gevallen in de toekomst, 'gelost' kon worden.

Dat er iets moest gebeuren, was duidelijk. In 1730 nog waren twee zeelieden uit
Zierikzee (bootsman Michiel Adriaanse en kok Hubregt van Doesburg) en één uit
Brouwershaven (kuiper Jan van Daaleri) van de Dey van Algiers vrijgekocht4. In dat
jaar werden maar liefst 65 slaven tegelijk bevrijd, sommige van hen zaten er al sinds
1690! Adriaanse en Van Doesburg waren toen ruim tien jaar van huis, zij bevonden
zich op het Middelburgse schip de Sonnebeek dat in 1719 werd genomen. Van Daalen
voer op het schip de Noordster uit Amsterdam dat in 1721 werd buitgemaakt.

De Slavenkas van Zierikzee
Op 10 maart 1735 werd het reglement van de Slavenkas (ook wel genoemd Slaven-
beurs) door de vroedschap aangenomen. De zeevarenden die vanuit Zierikzee op
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koopvaardijschepen vertrokken, moesten elke reis een bijdrage aan de Slavenkas
leveren. Artikel 1 van het reglement luidde:

Deeze beurs zal bestaan en aangekweekt worden uyt het fonds gearresteerd bij resolutie van den raadt,
dato 19 january deses jaars en den 22e daaraanvolgende gepubliceert, en zullen diensvolgens alle schip-
pers, stuurlieden en matroosen, vaardende ter coopvaardij, gehouden zijn in 't vervolg tot onderstand
van gemelde beurs te furneeren, als namentlyk die geene welke op Noorwegen, de Oostzee en elders om
de Noord vaaren ... bij de schipper, stuurman als matroos, eenen stuyver te ponde, van hun geheele huur
te rekenen, en die geene welke op de Bogt navigeeren, zoo bij den schipper, stuurman, als matroos drie
stuyvers te ponde, en eyndelyk die geene welke bewesten de Caap Finisterre vaaren, bij den schippers,
stuurman als matroos, ydere reys zal worden gefumeerd vijf stuyvers te ponde.' Er werd dus een onder-
scheid gemaakt naar de bestemming van de reis, niet naar de rang van de zeevarenden. Voor meer risico-
volle reizen was de contributie hoger. Voor de matrozen waren dat aanzienlijke bedragen, die zij telkens
weer op moesten brengen.

De bepalingen golden echter alleen voor de
zeevarenden ter koopvaardij. Vissers waren
uitgesloten. Zij bleven, mocht het lot hen tref-
fen, zelf voor hun vrijlating verantwoordelijk.
Maar de vissersschepen waagden zich niet
vaak zo ver zuidelijk en liepen minder gevaar.
Ook zeelieden die op andere dan Zierikzeese
schepen voeren, konden niet meedoen aan de
Slavenkas. Aanvragen door bij voorbeeld van-
uit Goes zeilende zeelieden werden afgewe-
zen. Spande voorheen de vroedschap zich in
om stadgenoten vrij te krijgen ongeacht met
welk schip zij waren uitgevaren, nu werden
opvarenden van Zierikzeese schepen vrijge-
kocht ongeacht waar zij vandaan kwamen.

Niet alleen de Zierikzeeënaren, ook de be-
manningsleden die uit de rest van de Repu-
bliek of het buitenland kwamen, moesten elke
reis een bijdrage leveren. Het reglement be-
paalde dat alle opvarenden op koopvaardij-
schepen thuishorende te Zierikzee, zowel
'vreemden als burgers', zonder onderscheid
gelost zouden worden mochten zij in handen van 'Barbaren of Turken' vallen. Als het
fonds ontoereikend was alle opvarenden vrij te kopen, werd geloot wie er het eerst
werd gelost, ongeacht de rang. Eventueel later gevangen genomen zeelieden konden
hiervoor pas in aanmerking komen als alle opvarenden van het eerder buitgemaakte
schip vrij waren. In een apart artikel werd bepaald dat 'uyt deeze beurs zullen voor
eerst betaald worden de penningen met den interest bij de stad verstrekt ter aflossinge
van Cornelis Jacobse Flodder, beloopende 1.500 guldens...'. Flodder was de stuurman
van de Palmboom.

Pas in 1743, dus negen jaar nadat de Palmboom was gekaapt, werden nog twee
matrozen van het schip gelost. Onderhandelingen tussen de Republiek en Marokko
hadden toen geleid tot het bevrijden van 14 gevangen, waaronder Leenden Barendsz.
Anker en Joost Joosz. Nolle uit Zierikzee5. 's Lands schip van oorlog de Brack bracht
hen op 11 april van Tetuan terug naar patria. Over de omstandigheden tijdens hun
gevangenschap in Barbarije en de reis terug zijn we goed geïnformeerd, want twee
van hun mede 'gelosten' stelden na thuiskomst hun bevindingen op schrift6.
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De contributie aan de Slavenkas moest door de schipper, die dit op de gage van de
bemanning inhield, bij thuiskomst van elke reis aan de boekhouder van het nieuwe
fonds worden overhandigd. Bij wijzigingen en aanvullingen van het reglement in 1737
werd bepaald dat de schipper vóór het vertrek het geld moest overdragen. Alleen als
de bemanning per maand werd betaald in plaats van per reis, kon worden volstaan met
een deel van de vastgestelde som. Na terugkomst moest dan de rest volgen.

De boekhouder droeg de zorg voor de administratie van de Slavenkas. De commis-
sarissen, twee soms drie in getal, waren verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
Deze functie was onbezoldigd. De boekhouder werd voor zijn werkzaamheden betaald
uit de Slavenkas. Hij ontving daarvoor ruim 30 gulden per jaar. In 1737 werd dit ver-
hoogd tot bijna 50 gulden. De vergoeding werd opnieuw opgetrokken in 1754 naar
aanleiding van een verzoek hiertoe van de boekhouder zelf. Dat scheepsvolk soms wat
rauw was en de secretaris het niet altijd gemakkelijk had, blijkt uit de aanvulling van
het reglement in 1737 met de volgende bepaling:

Werden allen en een iegelyk, hij zij stuurman of matroos, wel ernstig gewaarschouwd en gerecomman-
deert haar te onthouden den ontfanger deezer Slavenkas te schelden, veel min te dreygen, ende ingevalle
zulks onverhooptelyk mogte gebeuren, zal den ontfanger, welke op zijn woord zal worden geloofd, de
zodanigen aan den heer bailliuw deser steede aangeeven om tegens dezelve naar bevind van zaaken te
worden geprocedeert.

De Slavenkas is waarschijnlijk opgericht naar het voorbeeld van die in Hamburg en
Jisp, waar reeds lang soortgelijke verzekeringen voor zeelieden bestonden. Het be-
staan van zeevarende beurzen, zoals zij ook wel werden genoemd, al dan niet bedoeld
om gevangen genomen zeelieden vrij te kunnen kopen, was overigens niets bijzon-
ders. In de jaren '30 van de zeventiende eeuw bestonden er in ieder geval ook dergelij-
ke fondsen in Graft, Landsmeer, Broek in Waterland, Oost- en Westblokker, Buik-
sloot, Westwoud, West-Zaandam, Bovenkarspel en Harlingen.

Was het nemen van de Palmboom in 1734 de aanleiding tot de oprichting van de
Slavenkas, 15 jaar later kon het belang van het fonds werkelijk worden aangetoond.
De op 22 juli 1750 van Zierikzee vertrokken tweemasthoeker de Zeelandia, met als
bestemming de Bocht van Frankrijk en vandaar naar het Spaanse Malaga, zou daar
nooit arriveren. Op 12 september werden de opvarenden op drie mijlen uit de Marok-
kaanse kust, met de veelbetekenende naam Kaap Spartel, verrast door de gevreesde
Barbarijse kapers. Ze werden overmeesterd en meegevoerd naar Tanger, waar kaper-
kapitein Rays Elbas vandaan kwam. Schipper Barend Valentijnse en zijn bemanning
werden opgesloten en voor hen was het afwachten wanneer ze weer vrij kwamen. Ze
wisten dat hun contributie niet voor niets was geweest. Er was immers een fonds ge-
vormd dat hen vrij zou kopen. De vraag was alleen hoe lang het zou duren. Eind no-
vember was men in Zierikzee al op de hoogte en werd besloten het fonds aan te wen-
den om ze vrij te kopen.

Doordat de kas slechts weinig aangesproken behoefde te worden (het geval van de
Zeelandia was de eerste en tevens laatste keer) groeide het kapitaal gestaag. Voor elke
reis moest immers worden betaald. Toen er in 1768 al honderdduizend gulden in kas
zat, besloot men de oudste zeevarenden op kosten van de Slavenkas in het Oude Man-
huis en in het Gasthuis te plaatsen. Daarmee kreeg de Slavenkas een meer sociaal
karakter. Later werd het aantal zeelieden dat op die wijze van een soort pensioen werd
voorzien, verhoogd. En toen in 1816, na het bombardement door een Engels-Neder-
lands eskader op Algiers, het grote kapersnest in Noord-Afrika, het gevaar geheel was
geweken, was de Slavenkas niet meer van belang voor haar oorspronkelijke doelstel-
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ling: het vrijkopen van gevangen zeelieden om hen te behoeden voor slavernij in Bar-
barije.

Er werd naar andere wegen gezocht het geld goed te besteden. Tijdens de Vierde
Engelse Oorlog (1780-1784) werden ook al de gezinnen van in Engelse gevangen-
schap verkerende Zierikzeese zeelieden ondersteund. In 1851 werd er een weduwen-
fonds opgericht. Vrouwen van zeevarenden ter koopvaardij waren daarmee, na het
overlijden van hun man, toch verzekerd van een inkomen. In 1941 stierf de laatste
'trekkende' weduwe van de Slavenkas. Bejaarde ex-zeevarenden waren er niet meer
in Zierikzee. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het laatste koopvaardij-
schip verkocht.

In de afgelopen decennia zijn ondermeer bijdragen gegeven voor de bouw van een
tweetal kleuterscholen, een speeltuin en een sportcentrum in Zierikzee. Een lening op
gunstige voorwaarden voor het opzetten van een scheepvaartmuseum herinnert nog
wel aan de maritieme oorsprong van het fonds. Daarnaast draagt de Slavenkas bij aan
de publicatie van maritiem-historisch onderzoek betreffende Zierikzee en de aankoop
van voorwerpen en geschriften over zijn geschiedenis. Maar er is nog een andere
belangrijke waarde van de Slavenkas en dat is het historisch-wetenschappelijke belang
van het archief.

Het archief van de Slavenkas
Het archief van de Slavenkas is nagenoeg compleet bewaard gebleven. Daarin wemelt
het van de namen, niet alleen van zeelieden, ook van reders, scheepsnamen en bestem-
mingen van de reizen van de Zierikzeese schepen. Het is juist zo interessant omdat het
ook de periode vóór de invoering van de Burgerlijke Stand omvat, te meer daar een
groot deel van de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters tijdens de Tweede We-
reldoorlog verloren is gegaan.

Aan de hand van de bewaard gebleven registers van contribuanten en de rekeningen
kan voor een langere periode een beeld van de omvang van de vloot en van het aantal
reizen en zeevarenden worden gevormd. Helaas is niet alles vanaf het beginjaar 1735
bewaard gebleven. Vanaf september 1745 is een volledig overzicht van de schepen,
reizen en schippers te verkrijgen. Over de eerste tien jaren is een tweetal registers
beschikbaar met de namen van de zeelieden. Beide maken onderscheid in schippers,
stuurlieden en matrozen. Achter elke naam staat het aantal reizen dat hij heeft gemaakt
en de bestemming ervan. Vanaf 1745 zijn de rekeningen bewaard. Daarin werden door
de secretaris van elk schip de bestemmingen van de reizen, de vertrekdata en de na-
men van de schippers opgetekend. Vanaf september 1761 zijn er jaarlijks opgestelde
lijsten van contribuanten. Net als in de rekeningen zijn van elk schip de bestemmin-
gen, de vertrekdata en de namen van de schippers genoteerd, maar eveneens die van
de overige bemanningsleden. In de registers wordt onderscheid gemaakt tussen schip-
pers, stuurlieden, matrozen en jongens. Op de meeste reizen ging namelijk ook een
jongste maatje, 'kajuitjongen' of 'kajuitwachter' mee, die vaak de kok aan boord was.

De administratie van de Slavenkas toont aan dat er omstreeks 1750 meer dan dui-
zend zeevarenden waren, terwijl Zierikzee toen ongeveer tienduizend inwoners telde.
Sommigen voeren zeer lang achtereen. Jan Weuyte bijvoorbeeld bleef de Zierikzeese
koopvaardij trouw en heeft 28 jaren achtereen het gezag over een schip gevoerd. En
de al genoemde Barend Valentijnse heeft in 26 jaar maar liefst tachtig reizen als schip-
per gemaakt. Maar er waren er ook die slechts voor korte tijd voor een leven op zee
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Dee/ van een pagina uit het register van contribuanten
van de Slavenkas, 1767. (inv. nr. 345)

kozen. Hoewel de schepen niet hun eigendom waren, veranderden schippers weinig
van schip. Dit in tegenstelling tot matrozen die op veel verschillende schepen voeren.

Halverwege de achttiende eeuw maakte bijna de helft van alle matrozen slechts één
reis per jaar en die blijkt vooral in de wintermaanden te zijn, in de tijd dat er in de
landbouw weinig werk was. Schippers en stuurlieden voeren veelal wel het gehele jaar
door. Het feit dat de Slavenkas een verplichte verzekering was en dat ontduiking van
de contributie nauwelijks mogelijk bleek, vergroot de waarde van de in de archivalia
vermelde gegevens.

Familierelaties aan boord kwamen veelvuldig voor. In sommige families zat het
zeemanschap duidelijk in het bloed, bepaalde namen komen steeds terug. In de jaren
'70 bevonden zich gedurende vele reizen van de hoeker de Gemeene Vriendschap aan
boord: Tonis (als schipper), Yman (als stuurman) en Leenden van der Musselen (als
matroos). Dat het niet alleen inwoners van Zierikzee waren, blijkt eveneens uit de
namen. Er zitten nogal wat buitenlands klinkende namen bij, zoals Frederikse, Holm,
Rasmusse, Roelandse, Stroom en Valentijnse (allen uit Noorwegen/Zweden), Hansen,
Nielsen en Olsen (Denemarken), Gouthry, Murray, Thomse en Wilson (Schotland) en
ook de naam Kennedie (Ierland) komt wel bekend voor, maar is beslist niet 'van hier'.
Veelal hebben zij wel een Nederlands tintje gekregen, hetgeen een uniforme spelling
nogal bemoeilijkt. Dat namen vaak op het gehoor werden genoteerd, leidde ertoe dat
dezelfde naam onder tal van varianten terugkomt.

Maar er zijn ook veel wel bekend klinkende (Zeeuwse) namen bij, vooral patronie-
men, waarvan er velen met dezelfde naam voorkomen (varende gezinnen?), zoals
Adriaanse, Andriesse, Barendse, Bartelse, Cornelisse, Dingemanse, Dirkse, Hendrik-
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se, Imanse, Jacobse, Leendertse, Lievense, Louwerse, Machielse, Pieterse, Stoffelse,
Teunisse, Willemse en Wisse. Ook oude Zierikzeese en andere Schouwse en Duive-
landse namen (die je nu soms nog maar weinig tegenkomt) als bijvoorbeeld Bolle,
Blankert, Den Boer, Bouman, Van der Bijl, Cau(we), Dane, Engels, Evertse, Fonteij-
ne, Jelier, Lodewijk, Phernambucq, Verhoek en De Vos komen in de registers veelvul-
dig voor.

Tal van namen komen slechts één of enkele keren voor en die hebben beslist geen
Zeeuwse (of Nederlandse) klank. Voorbeelden hiervan zijn Artol, Balfour, Dango,
Gustaaf, Hitman, Hube, Jaske, Jebelet, Jensen, Jul, Jurk, Kiel, Klemmers, Londeman,
Lour, Ludeman, Meydal, Soelberg, Stuwart en Uns. En achternamen als De Zweed,
Van Noorwegen, Van Stavanger, Van Mandal of Van Oostende laten weinig aan dui-
delijkheid te wensen over wat betreft de herkomst van de drager ervan. In het alge-
meen zijn onder de matrozen de meeste buitenlands klinkende namen. In het algemeen
was het zo dat hoe hoger de rang aan boord was, hoe groter het percentage Zierikzee-
enaren. Het ligt ook voor de hand dat stuurlieden en vooral schippers meer uit Zierik-
zee en omstreken kwamen dan matrozen.

Aardig is dat (naderhand) in de registers van contribuanten veelal ook aanvullende
gegevens bij de namen van de opvarenden zijn geschreven, zoals 'na elders', 'na Mid-
delburg', 'na Oostindiën', 'in 't Gasthuis van de Slavenkas', 'in 't Gasthuis van zijn
eigen' en 'overleden', soms vergezeld van jaar en datum. Een enkele keer is aangege-
ven dat een zeevarende aan boord is overleden en soms ook dat hij geen zeemansgraf
kreeg, maar in Zierikzee werd begraven, zoals met schipper Jan Weuyte gebeurde.
Ook de registers van betalingen en toelagen aan trekkende leden zijn bewaard geble-
ven.

Dat archieven voor historisch onderzoek onmisbaar zijn, is duidelijk. Maar archie-
ven zijn pas toegankelijk als er een inventaris van de stukken is gemaakt7. En voor
genealogisch onderzoek is het nog mooier als ook op de in de documenten voorko-
mende namen indexen bestaan. De vijf voornaamste registers van contribuanten, om-
vattende de periode 1761-1822, zijn de afgelopen jaren geïndiceerd door P.F. Poort-
vliet. Onlangs zijn deze in een tweetal indexen verschenen in de serie Prae 16008. Na
een bewerking volgen alfabetische indices op persoonsnamen (schippers, stuurlieden
en matrozen) en op scheepsnamen. Elke naam in de index verwijst naar een uniek
nummer van de betreffende reis, waarmee de onderzoeker een nieuwe en tijdsbespa-
rende toegang tot zijn beschikking heeft gekregen.

Aanvullende bronnen
Kan het archief van de Slavenkas de basis vormen voor onderzoek naar zeelieden in
Zierikzee, de gegevens kunnen nog worden getoetst of verder aangevuld met andere
bronnen. De poortersboeken van de stad bijvoorbeeld vermelden de plaats van her-
komst van schippers en het jaar waarin zij poorter werden. En ook de lidmatenregis-
ters van de Nederduits-Gereformeerde en Lutherse gemeenten verschaffen informatie
over waar de zeelieden vandaan kwamen9. Zij kwamen zeker niet allen uit Zierikzee.
Vooral Noorwegen, Schotland en de Zuidelijke Nederlanden waren landen van her-
komst.

De oorsprong van de Lutherse gemeente in Zierikzee is ook een maritieme. De
aanwezigheid van de vele Noorse zeelieden vormde de aanleiding tot het ontstaan van
de Lutherse gemeente. De voorheen Schotse kerk (omdat toen ook veel Schotten op
de Zierikzeese schepen voeren) werd in 1755 tot Lutherse kerk verbouwd.
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Over de geografische herkomst van stuurlieden, matrozen en jongens bestaan meer
gegevens. Onderzoek voor de periode 1756-1760 wees uit dat de namen van deze
opvarenden genoemd worden in de zogenaamde zeebrieven in de registers van certifi-
catiën van burgemeesters en schepenen10. Hierin zijn veelal de gehele bemanning en
ook hun geografische herkomst vermeld. Dergelijke verklaringen dat een schip in.de
Republiek thuishoorde, waren nodig ter verkrijging van een paspoort voor het buiten-
land. Daaruit blijkt dat driekwart van de stuurlieden uit Zierikzee zelf kwam. Voor de
matrozen geeft dit een geheel ander beeld. Het merendeel van hen kwam van over de
landsgrenzen. Er bevonden zich zelfs meer Noorse matrozen op de Zierikzeese sche-
pen dat Zierikzeeënaren. De reden voor het feit dat er zoveel uit Noorwegen kwamen,
is dat er nauwe contacten (hout- en kreeftenhandel) waren met dit land, vooral met de
zuidelijke provincies Rogaland, West- en Oost-Agder. Uiteraard kwamen ook velen
van de dorpen op Schouwen en Duiveland en andere havenplaatsen zoals Brouwersha-
ven en Colijnsplaat.

Ook de zeebrieven in de registers van certificatiën van burgemeesters en schepenen
van Zierikzee, omvattende de periode 1746-1760, zijn door P.F. Poortvliet geïndiceerd
en in een tweetal indexen in de serie Prae 1600 verschenen". Net als bij de nadere
toegangen op de Slavenkas wordt ook hier een bewerking gegeven gevolgd door alfa-
betische indices op persoonsnamen (zeevarenden en reders) en op scheepsnamen, met
verwijzing naar de betreffende registratie. Tezamen met de indexen op het archief van
de Slavenkas wordt de onderzoeker zeeën van tijd bespaard bij het zoeken naar varen-
de voorouders. Overigens zijn ook de achttiende-eeuwse poortersboeken en een deel
van de lidmatenregisters op persoonsnamen geïndiceerd12.

Gezicht op de haven van Zierikzee omstreeks 1750
(Kopergravure door G.M. Probst; GASD, hist.-top. atlas)
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Aan de hand van de Zierikzeese notariële archieven kan iets worden gezegd over de
mate van analfabetisme onder de zeelieden. Bij ongelukken en andere vormen van
tegenspoed op zee gingen de opvarenden na thuiskomst naar een notaris. Deze zoge-
naamde 'protesten tegen het weer, de wind en de zee' moesten door de gehele beman-
ning worden ondertekend. In de verklaringen werden allerlei bijzonderheden over de
reis vermeld, zoals het weer, de geleden schade en het optreden van de opvarenden
tijdens het voorval. Dit was nodig in verband met eventuele financiële aansprakelijk-
heid. Uit een steekproef in de notariële akten uit het derde kwart van de achttiende
eeuw bleek dat bijna 50% van de matrozen en jongens niet kon schrijven13. Zij teken-
den tenminste met een kruisje. Vergelijkbare onderzoeken onder Amsterdamse zeelie-
den tonen vergelijkbare percentages. De schippers en stuurlieden waren allen het
schrift wel machtig.

Zowel bij historische als bij genealogische naspeuringen kunnen toevalsvondsten
een in het slop geraakt onderzoek weer op gang helpen. Bronnenonderzoek'vereist niet
alleen doorzettingsvermogen, maar ook een portie geluk. In de particuliere papieren
van een VOC-bewindhebber van de kamer Zeeland dook de naam van de eerste door
de Slavenkas vrijgekochte stuurman van de Palmboom op14. Eenmaal weer thuis dacht
Cornelis Flodder er kennelijk niet aan gewoon weer op een Zierikzees koopvaardij-
schip de haven te verlaten. Hij had zijn buik vol van kapers. Hij verliet Schouwen en
vertrok begin 1736 van de rede van Rammekens als onderstuurman op het schip de
Coxhorn van de Verenigde Oostindische Compagnie voor een reis naar Batavia. Hij
wilde zich niet meer ongewapend in de buurt van de Noordafrikaanse kust vertonen.

Menig Zierikzeeënaar voer trouwens op de schepen van de VOC en heeft de lange
en minstens zo gevaarlijke reis naar de Oost gemaakt. Net als voor de Zierikzeese
koopvaardij gold hier mutatis mutandis dat het merendeel van de officiers- en onder-
officiersrangen door Zeeuwen werd bezet en de matrozen en militairen meest buiten-
landers waren. Flodder bevond zich op de Coxhorn in bekend gezelschap, want behal-
ve matroos Rocus Maartense kwam ook schipper Gerrit Bijleveld uit Zierikzee.

En de Zierikzeese zeeman Jan Meijer komen we eveneens tegen in de particuliere
papieren van een Zeeuws VOC-bewindhebber15. Daarin wordt ook zijn precieze ge-
boortedatum duidelijk. In zijn verzoek uit 1785 tot aanstelling bij de kamer Zeeland
van de VOC doet hij niet alleen verslag van zijn vele gemaakte reizen (met bestem-
ming, naam schip en schipper), maar meldt hij ook dat hij op 11 november a.s. 24 jaar
wordt. Per slot van rekening moest zijn 'curriculum vitae' duidelijk zijn voor de com-
pagniesbestuurders in Middelburg. Hij noemt zich hierin Jan Meijer 'van Zirkzee'.
Dat hij een geboren Zeeuw was, moge ook blijken uit het feit dat hij schrijft over een
'hoorlogschip' in plaats van een oorlogsschip en 'heilanden' als hij eilanden bedoelt.
De referenties van een tweetal oud-schippers geven aan dat hij zeer oppassend was:
'altijt wel en eerlijk' en 'zig in allen opzigt so well gequeten heefft' dat één van hen
zich zelfs verplicht vindt 'om hem verder te recommandeeren'. Hieruit blijkt tevens
dat men al jong naar zee ging: in 1785 werd Jan 24 jaar en hij voer al sinds 1774. En
in die tijd is hij achtereenvolgens als jongen, matroos en stuurman al in de Middel-
landse Zee, West-Indië en Noord-Amerika geweest.

Zijn sollicitatie bij de VOC had overigens succes. Op 28 december 1785 vertrok hij
in de rang van onderluitenant op het schip de Ganges met bestemming China. Achter-
af gezien had hij misschien beter in Zierikzee kunnen blijven. Op 2 februari 1786 al
liep het schip in een vliegende storm bij Padstow in Cornwall aan de grond en ver-
ging16.
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Niet alleen tal van verwachte en onverwachte archiefvondsten, ook eigentijdse
kranten en literatuur kunnen soms een ontbrekende schakel opleveren. In de serie
Nederlandsche Jaerboeken is het eerder genoemde lot van de bemanning van de Zee-
landia beschreven17. Na bijna twee-en-een-half jaar gevangenschap kwamen de opva-
renden, op één na allen Noren, ook werkelijk vrij. Op 23 februari 1753 stapten ze op
de admiraliteitswerf van Amsterdam van boord van het oorlogsschip de Rave dat hen,
tezamen met lotgenoten (in totaal een veertigtal ongelukkigen van acht koopvaardij-
schepen), in Tetuan had opgehaald. De Slavenkas had zijn nut bewezen. Bovendien
kregen zij nog 'eenige onderstand' uit de Slavenkas, om niet 'tot den uytersten staat
van armoede gebracht te werden', aldus de commissarissen. De schipper kreeg 40
Zeeuwse rijksdaalders, de stuurman 30 en de matrozen ontvingen elk 25 Zeeuwse
rijksdaalders. Dat de gebeurtenissen indruk hadden gemaakt, blijkt onder meer uit het
feit dat schipper Barend Valentijnse, die reeds vele jaren reizen naar Zuid-Europa had
gemaakt, daar voorlopig niet meer heen ging. Na thuiskomst vervolgde hij wel zijn
loopbaan als schipper op een Zierikzees koopvaardijschip, maar het zou tot 1765
duren voordat hij zich weer in de Middellandse Zee vertoonde.

De aankomst van o.m. de geloste opvarenden van de Zeelandia uit Tetuan te Amsterdam in 1753
Kopergravure door S. Fokke. ('Nederlandsche Jaerboeken 1753', t.o.p. 170)

Besluit
Bijzondere administraties kunnen een onverwachte en waardevolle bron zijn voor
historisch en genealogisch onderzoek. Het archief van de Slavenkas toont het belang
van de koopvaardij voor Zierikzee aan en verschaft inzicht in omvang en functioneren
van zijn koophandel in de achttiende eeuw. Geschiedenis is niet meer, maar ook niet
minder dan het denken en handelen van mensen en dat vindt zijn neerslag in de papie-
ren erfenis van de tijd. In de bewaard gebleven registers van contribuanten van de
Slavenkas komen vele duizenden namen voor van zeelieden die op Zierikzeese koop-
vaardijschepen voor langere of kortere tijd werk vonden.
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Het bestaan van een dergelijke verzekering voor zeevarenden is op zich niet zo
bijzonder, wel opmerkelijk is het feit dat de administratie ervan goed bewaard is ge-
bleven. Basisgegevens als geboorte, huwelijk en sterfte zijn daarin evenwel niet te
vinden. Het is vooral een secundaire bron voor aanvullende data die het eenmaal ver-
kregen overzicht verder in kunnen vullen met bijzonderheden als herkomst, beroep en
levensloop. De eerder gevonden namen krijgen nu een gezicht en soms zelfs ook een
uitdrukking. En het zijn vooral de lagere sociale klassen die op deze manier voor de
eeuwigheid werden geregistreerd en het de twintigste-eeuwse onderzoeker mogelijk
maakt meer over zijn voorouders te weten te komen dan alleen hun geboorte- of over-
lijdensdata.

Door middel van indexen op de in de archivalia van de Slavenkas voorkomende
namen is deze belangrijke bron voor historisch-genealogisch onderzoek naar zeelieden
in Zierikzee nu verder toegankelijk gemaakt, waarmee onderzoekers veel intensief
speurwerk en vooral tijd wordt bespaard. De Slavenkas maakt het niet alleen mogelijk
dat ruim 250 jaar na haar oprichting nog tal van activiteiten financieel kunnen worden
ondersteund, tevens kan onderzoek worden gedaan naar Zierikzeese en andere zeelie-
den in het verleden. En dat is dan te danken aan achttiende-eeuwse zeerovers uit
Noord-Afrika. •
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P.D. DE VOS
ARCHIVARIS EN GENEALOOG IN ZIERIKZEE

door H. UIL

Voor de Zeeuwse genealogie hebben enkele namen zo'n bekende klank, dat ze bijna
geen toelichting behoeven. In een poging de top-vijf te formeren, is hier de voorlopige
stand: Lasonder, Smallegange, Meertens, De Vos en De Hullu. Van deze vijf waren
er drie archivaris, de vierde was historieschrijver en de vijfde taalkundige.

L. W.A.M. Lasonder (1879-1958) heeft als commies bij het Rijksarchief in Zeeland
de rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven van de Zeeuwse eilanden van vóór
1811 geïnventariseerd. Deze bronnen zijn voorde Zeeuwse genealogie van onschatba-
re waarde. De Cronyk van Zeeland van de hand van Mattheus Smallegange (1624-
1710) is voor genealogen vooral belangrijk vanwege de daarin opgenomen wapens
van Zeeuwse geslachten.

P.J. Meertens (1899-1985), directeur van het Instituut voor Dialectologie, Volks-
kunde en Naamkunde in Amsterdam, thans het P.J. Meertens-instituut, was eveneens
een Zeeuw. Hij schreef onder meer een studie over Zeeuwse familienamen, waarin
vooral de herkomst wordt belicht. J. de Hullu (1864-1940), onder meer werkzaam bij
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, heeft zich zeer verplicht aan zijn Zeeuws-
Vlaamse geboortegrond door zijn studies over boerderijen en het boerenleven. Maar
vooral de door hem nagelaten verzameling, die in het Rijksarchief in Zeeland berust,
bewijst menige genealoog goede diensten.

In deze bijdrage gaat het om P.D. de Vos, de Zierikzeese geschiedschrijver, archi-
varis en genealoog. Nog altijd is de betekenis van zijn publicaties, met name zijn
levenswerk over de Zierikzeese vroedschap, groot1.

Gemeentearchivaris P.D. de Vos in de archiefbewaarplaats in het Zierikzeese stadhuis
(collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee)
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Jeugd
Op 13 augustus 1866 werd in Zierikzee Pieter Dignus de Vos geboren als het jongste
kind van de horlogemaker Abraham de Vos en van Wilhelmina Brandenburg. Pieter
Dignus, kortweg Piet genoemd, was een intelligente knaap. Na de lagere school be-
zocht hij de Hogere Burgerschool. In die periode ontstond zijn belangstelling voor
geschiedenis. Het was bij hem heel gewoon begonnen. Van het sparen van munten
verlegde zich de interesse naar boeken over de geschiedenis van Zierikzee en Zeeland.
Nog maar 12 jaar oud las hij alles wat hij kon bemachtigen over zijn geboortestad.

Toen Piet de Vos in de vierde klas van de HBS bleef zitten, verliet hij de school.
Daarna volgde privaatles van J.A. de Bruijne, docent aan de HBS, om hem voor te
bereiden voor de middelbare akte geschiedenis. In 1887 deed hij examen, maar tegen
alle verwachtingen in zakte hij. In het jaar daarop ontwaakte in hem het verlangen om
zeeman te worden. Zijn ouders waren daar echter fel op tegen en een conflict bleef
niet uit.

Zijn interesse in de plaatselijke geschiedenis hadden inmiddels een uitlaatklep ge-
kregen. In 1887 verscheen zijn eerste artikel in de regionale krant, de Zierikzeesche
Nieuwsbode. Nu hij de smaak van het schrijven te pakken had, deed hij ook journalis-
tiek werk voor deze krant.

De eerste schreden op het pad van de genealogie
In deze periode, aan het eind van de jaren '80 van de 19de eeuw, ontstond de belang-
stelling van Piet de Vos voor de genealogie. Uiteraard voor zijn eigen familie, maar
al heel snel voor de Zierikzeese geslachten2. In het stadhuis werkte hij de akten van
de burgerlijke stand door en de familieadvertenties in de Zierikzeesche Courant, het
andere blad dat in Zierikzee verscheen. Vervolgens ging hij verder met het maken van
uittreksels uit de Zierikzeese doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1811, die
eveneens in het Zierikzeese stadhuis berustten. Met behulp van zijn aantekeningen kon
hij zich met volle energie wijden aan het samenstellen van genealogieën. Omdat hij
snel en goed de weg wist te vinden op dit terrein, deed hij voor anderen genealogisch
onderzoek.

Het was de Zeeuwse historiekenner Joost van der Baan (1808-1896), die De Vos
stimuleerde om verder te gaan met stamboomonderzoek. Van der Baan was geboren
in Zierikzee en na een loopbaan bij het onderwijs ging hij in Wolphaartsdijk wonen
waar hij een aantal administratieve functies vervulde. Daarnaast verzamelde en publi-
ceerde hij veel over de Zeeuwse historie, met name over de kerkgeschiedenis. Tussen
De Vos en Van der Baan ontstond een vriendschapsband. Zij wisselden regelmatig
hun vondsten uit. Via Van der Baan knoopte Piet de Vos contacten aan met de Zeeuw-
se historiebeoefenaars van die dagen, zoals F. Nagtglas, schrijver van onder meer
Levensberichten van Zeeuwen, en de van origine uit Zeeland afkomstige F. Caland in
Den Haag.

Het genealogisch en journalistiek werk leverde weinig op. Bovendien brandde de
lust om naar zee te gaan nog hevig. Voor de ouders van Piet was het dan ook een
geruststelling dat hun zoon eind 1890 geplaatst kon worden op het kantoor van CA.
Buijze, collecteur van de Staatsloterij. Op de kantoorkruk kon Piet zijn zeemansdro-
men vergeten.

Echter, al snel kwam De Vos zonder werk. Zijn patroon overleed in februari 1891.
De nieuwe collecteur, J.A. Legemaat, nam Piet niet in dienst. Maar toch waren er
perspectieven. Legemaat had ontslag genomen als tweede commies op de gemeentese-
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cretarie. De plaats werd opgevuld door de benoeming van de volontair J.W.D. Boeije.
Door zijn naspeuringen was De Vos geen onbekende in het stadhuis. Hij werd dan ook
gepolst om volontair te worden. Per 1 mei 1891 ging hij aan de slag.

Piet de Vos was een ijverig leerling. Spoedig was hij thuis in de dagelijkse werk-
zaamheden van de gemeenteadministratie. Na een teleurstelling - burgemeester en
wethouders wilden aanvankelijk de functie onvervuld laten nadat Boeije vertrokken
was - werd De Vos in 1892 tweede commies. Drie jaar later volgde zijn bevordering
tot commies-griffier, waarbij De Vos de eerste commies, die minder geschikt werd
geacht, passeerde. Uit hoofde van zijn functie verving De Vos in voorkomende geval-
len de gemeentesecretaris. In 1904 volgde zijn benoeming tot ambtenaar van de bur-
gerlijke stand.

Als zoon van een eenvoudige burgerman had Piet de Vos zich opgewerkt tot een
gerespecteerd man, die voor velen een vraagbaak vormde. Dankzij zijn maatschappe-
lijke status werd hij regent van het Burgerlijk Armbestuur, secretaris-boekhouder van
het Burgerweeshuis en van de Slavenkas. Aanvankelijk was De Vos vrijmetselaar. Op
kerkelijk terrein was hij actief als kerkvoogd van de Hervormde gemeente. Later be-
dankte hij als lid.

Gemeentearchivaris
Op de gemeentesecretarie had De Vos veel mogelijkheden om materiaal te verzamelen
voor zijn genealogische studies. Voor zover de werkzaamheden dat toelieten, was hij
te vinden in de stedelijke archieven om aantekeningen te maken. Niet alleen de genea-
logie had zijn interesse. Opnieuw werd hij aangetrokken door de geschiedenis van zijn
geboorteplaats en van Schouwen-Duiveland.

In het stadhuis was De Vos bij uitstek de deskundige op archiefgebied. Al in 1894
waren er stemmen in de gemeenteraad opgegaan om een archivaris te benoemen,
waarbij De Vos uiteraard de voor de hand liggende keus zou zijn. Het kwam er niet
van, maar wel kreeg De Vos in 1898 opdracht om het oud-archief van de gemeente
te ordenen, nadat dit uit verschillende vertrekken was overgebracht naar het westelijk
deel van de zolder. De Vos werkte ijverig verder. Na de archieven in het stadhuis,
waaronder dat van de weeskamer, werkte hij ook talloze notariële protocollen en sche-
penenregisters door. Daarnaast raadpleegde hij kerkelijke archieven en maakte uittrek-
sels uit de doop- en trouwboeken van de andere plaatsen op Schouwen-Duiveland.

In 1920 drongen Gedeputeerde Staten van Zeeland aan op de benoeming van een
gemeentearchivaris. Dit naar aanleiding van een rapport van rijksarchivaris mr. A.
Meerkamp van Embden, belast met de inspectie van de gemeente- en waterschapsar-
chieven, waarin gewezen werd op de tekortkomingen ten aanzien van de bewaring en
het beheer van de Zierikzeese archieven. Uiteraard was De Vos de aangewezen man
om benoemd te worden. Ontheffing werd verleend - De Vos beschikte niet over het
vereiste diploma - zodat hij per 1 november 1920 in functie trad als gemeentearchiva-
ris.

Een nieuwe bewaarplaats werd ingericht op de begane grond, op de plaats waar
vroeger de landsvierschaar zetelde (oostelijk deel van de huidige vierschaar). In deze
ruimte, die tevens dienst deed als kantoor, begon de gemeentearchivaris ijverig met
zijn werk. Daar behoorde niet toe het maken van inventarissen. Voor hem was het
voldoende dat hij zelfde weg wist in de stedelijke archieven.

Het maken van nadere toegangen op genealogisch belangrijke bronnen had de bij-
zondere belangstelling van De Vos. Hij vervaardigde indices op het grootste deel van
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de doop-, trouw- en begraafboeken en vervaardigde een afschrift van de poortersboe-
ken, die in 1302 aanvangen en daarmee, met die van Kampen, de oudste van Neder-
land zijn. Daarnaast maakte hij regesten op de schepenbrieven uit de periode 1300-
1810, met daarbij bijzondere aandacht voor de daaraan bevestigde zegels. De stads-
en streekgenoten konden regelmatig lezen over de vondsten van hun archivaris in de
Zierikzeesche Nieuwsbode, waarin De Vos talloze onderwerpen behandelde.

De Vos voelde zich als gemeentearchivaris op zijn plaats. De moderne ontwikkelin-
gen op de gemeentesecretarie vonden in hem geen bewonderaar. Daar had de schrijf-
machine zijn intrede gedaan. De Vos daarentegen bleef zijn leven lang zijn kroontje-
spen trouw. Hij werd als archivaris gerespecteerd en gewaardeerd binnen en buiten
Zierikzee, hetgeen resulteerde in een aantal functies op het gebied van de monumen-
tenzorg. Daarnaast was hij voorzitter van de commissie van toezicht op het gemeente-
museum.

In 1933 kreeg De Vos eervol ontslag als gemeentearchivaris. Hij bleef echter als
tijdelijk ambtenaar belast met archiefzaken zijn oude functie voortzetten tot 1938. Zijn
laatste levensjaren waren niet gemakkelijk. De Vos, die ongehuwd bleef, verliet zijn
geboortehuis aan het Havenplein, naast het Gravensteen. Hij betrok de eerste verdie-
ping van een woning aan de Verrenieuwstraat (nr. 9), waar hij in de kost kwam bij een
weduwe. Lichamelijk en geestelijk ging hij sterk achteruit. Tijdens die laatste levens-
fase werd hij opgenomen in het gezin van zijn vriend, de boomkweker P. van Beveren.
Deze vriendschapsbanden kwamen voort uit hun gemeenschappelijke interesse in het
verleden van hun stad en eiland.

Pieter Dignus de Vos overleed op 8 september 1942 in Zierikzee. Hij werd begra-
ven in het graf van zijn ouders op de algemene begraafplaats. De gemeenteraad eerde
haar archivaris door in 1948 te besluiten een nieuwe straat naar hem te noemen.

Zeeuws genealoog
De genealogie was en bleef de grootste passie voor De Vos. Met de al eerder genoem-
de J. van der Baan ontstond een vruchtbare samenwerking. In 1891 verscheen in het
tijdschrift van het Genealogisch Heraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw
hun eerste gezamenlijke publicatie: aantekeningen overde huwelijken van predikanten
uit trouwboeken van een aantal dorpen op Schouwen-Duiveland. In hetzelfde jaar en
de daarop volgende publiceerden Van der Baan en De Vos regelmatig in dit tijdschrift
en in het Algemeen Nederlandsch Familieblad. Daaronder waren genealogieën van de
Zierikzeese families Van der Hucht en Teelinck.

De Vos eerste eigen product verscheen eveneens in De Nederlandsche Leeuw: 'Iets
over Noordgouwe, zijn kerk en zijn geslacht' (1892). Zijn reputatie als kenner van de
Zierikzeese genealogie vestigde hij in het bijzonder door de door hem gepubliceerde
uittreksels uit de Zierikzeese poortersboeken (1893/1894) en van grafschriften van de
voormalige Sint Lievensmonsterkerk in Zierikzee (1894/1895).

De genealogie bracht hem in contact met de Middelburgse genealoog mr. B.F.S.
von Brucken Fock. De Vos leverde hem veel materiaal voor diens in 1895 verschenen
genealogie van het Zierikzeese geslacht Mogge. Samen publiceerden zij in 1906 de
in groot folioformaat uitgegeven geheel herziene genealogie van de familie De Huy-
bert.

Afzonderlijk verscheen van de hand van De Vos De grafschriften der voormalige
St. Lievens-monsterkerk te Zierikzee (1911) en Oude patrische woonhuizen en ge-
slachten te Zierikzee (1915). In die laatste publicatie presenteerde hij zijn genealogi-
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sche vondsten in verhalende vorm. Deze twee deeltjes waren met een derde over de
kloosters en liefdadige instellingen, eveneens door De Vos geschreven, uitgegeven
door de in 1911 opgerichte Vereniging 'Zierickzee'. Deze was mede door toedoen van
De Vos opgericht. Deze vereniging, waarvan De Vos secretaris was, stelde zich tot
doel de beoefening van de geschiedenis van Zierikzee en omstreken.

Nooit werd tevergeefs een beroep op De Vos gedaan om anderen te helpen. Die
bereidheid ging weieens te perken te buiten. Er verscheen meer dan eens een artikel
dat zonder de medewerking van De Vos nooit verschenen zou zijn. Zijn gedegen
bronnenonderzoek leverde tal van nieuwe vondsten op. Zo werd door hem aangetoond
dat het adellijke geslacht Van Tuyll van Serooskerken niet afstamde van de Betuwse
familie Van Tuyll. Hij kon de tot dusver bekende stamreeks verder opvoeren aan de
hand van Zierikzeese archivalia. Het is echter een van de vele ontdekkingen, die niet
op zijn naam staan.

Met name door zijn publicaties kreeg De Vos naam en faam in genealogisch Neder-
land als de expert bij uitstek op het terrein van de Zeeuwse families. Dat resulteerde
in contacten met landelijke genealogen zoals W.J.J.C. Bijleveld, redacteur van het
Nederland 's Adelsboek, D.G. van Epen van het Nederland's Patriciaat, A.A. Vorster-
man van Oyen, M.G. Wildeman en W. Wijnaendts van Resandt. Zonder uitzondering
waren zij, voor zover zij zich daarover hebben uitgelaten, vol lof over de hulpvaardig-
heid van de Zierikzeese genealoog.

De vroedschap van Zierikzee
Het levenswerk van De Vos werd De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft
der 16de eeuw tot 1795, dat in 1928-1931 in afleveringen verscheen bij G.W. den
Boer in Middelburg. Het werd de kroon op zijn genealogische arbeid. In 1982 ver-
scheen een herdruk.

Reeds in 1905 had hij een eerste versie van dit werk, waarin alle leden van de stede-
lijke raad werden behandeld, gereed. Na zijn benoeming als gemeentearchivaris vatte
hij de draad weer op om dit werk, dat nog vele hiaten vertoonde, om te werken en
vooral uit te breiden. Opnieuw deed hij uitvoerig bronnenonderzoek. Het overgrote
deel van de doop-, trouw- en begraafboeken van Schouwen-Duiveland, Tholen en
Noord-Beveland werkte hij door, vaak voor de tweede maal. Zelfs Zeeuws-Vlaamse
registers en doop- en trouwboeken uit Goeree-Overflakkee liet hij zich toezenden om
daaruit aantekeningen te maken. Voor wat betreft de steden deed hij een beroep op
zijn collega' s voor ontbrekende gegevens. Uiteraard deed hij zeer uitvoerig onderzoek
in de eigen Zierikzeese archieven en schroomde daarnaast niet ook de rechterlijke en
weeskamerarchieven van andere plaatsen te raadplegen.

Het resultaat was een werk, dat groot respect en bewondering verdient. De Vos
beperkte zich niet tot de gegevens over de leden van de vroedschappen, met zeer uit-
voerige opgaven van hun functies, maar voegde genealogieën en stamreeksen toe,
verschafte informatie over hun woonhuizen, beschreef de wapens en gaf uitvoerige
toelichtingen in de vorm van 'aanteekeningen'. Die laatste bevatten veel achtergrond-
informatie. Bovendien geven de talrijke vaak anecdotisch getinte bijzonderheden het
boek een eigen charme.

Uitvoerig is de voorrede, waarin De Vos een uitgebreide beschrijving geeft van de
samenstelling van het stedelijk bestuur en de daaraan verbonden functionarissen en
colleges. Bovendien wijdde hij afzonderlijk aandacht aan de 'contracten van corres-
pondentie', overeenkomsten tussen de leden van het stadsbestuur over de verdeling
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van functies. Mr. J. de Witte van Citters had deze al eerder gepubliceerd, maar de
namen weggelaten. De Vos gaf een verbeterde en aangevulde editie, met vermelding
van alle namen.

Met De vroedschap van Zierikzee heeft De Vos zich aan velen verplicht. Met dit
werk werd onder andere de basis gelegd voor het prosopografisch onderzoek, een
methode die beter inzicht geeft in het functioneren van een bevolkingsgroep, in dit
geval het stedelijk patriciaat. Het werk van De Vos vormde daarvoor een dankbaar
startpunt3.

De Vos' levenswerk dwingt heden ten dage diep respect af. Toch moet het werk,
bezien in het licht van de huidige methodiek van genealogisch onderzoek, kritisch
worden gehanteerd. De Vos schroomde niet om bijvoorbeeld familienamen te stand-
aardiseren of toe te voegen bij leden, die in het bronnenmateriaal niet onder die naam
voorkomen. Van het vrijwel geheel achterwege laten van bronvermeldingen nemen
wij nu afstand. Die kritische kanttekeningen doen echter niets af aan de waarde die de
publicatie van De Vos nog steeds heeft. Het aantal correcties, dat in driekwart eeuw
door nieuw onderzoek naar voren is gekomen, is in verhouding tot hetgeen geboden
wordt, zeer gering.

Verzameling P.D. de Vos
Het werk van De Vos is maar voor een beperkt deel gepubliceerd. Hij stelde talloze
genealogieën en stamreeksen samen, vooral voor bekenden in Zierikzee en daarbuiten.
Slechts een klein deel van zijn materiaal werd gepubliceerd in De vroedschap van
Zierikzee of elders.

P. D. DE VOS

DE VROEDSCHAP
VAN ZIERIKZEE

VAN DE TWEEDE HELFT
DER 162 EEUW TOT 1795

Na het overlijden van P.D. de Vos werd diens verzameling genealogieën, uittreksels
en aantekeningen overgebracht naar het Rijksarchief in Middelburg. Dat gebeurde op
grond van de daarover gemaakte bepaling in zijn in 1930 opgemaakte testament. Een
beperkt deel bleef achter als onderdeel van zijn bibliotheek en kwam in het bezit van
De Vos' vriend P. van Beveren. Diens bibliotheek, met daarin aantekeningen van De
Vos, werd aangekocht door de Gemeente Zierikzee. De Verzameling P.D. de Vos
berust als gevolg daarvan thans voor het grootste deel in het Rijksarchief in Zeeland
te Middelburg (2,20 meter1) en voor een kleiner deel in het Gemeentearchief Schou-
wen-Duiveland (1,25 meter1). Bovendien beschikt het Gemeentearchief in Zierikzee
over kopieën van hetgeen in Middelburg berust.
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( . P.D. de Vos (1866-1942)
J (collectie GemeentearchiefSchouwen-Duiveland, Zierik-

L IJL* zee)

De reden dat thans velen de nagelaten aantekeningen van De Vos raadplegen is een
tragische. In de meidagen van 1940 werd Middelburg getroffen door een zwaar bom-
bardement dat werd uitgevoerd door de Duitse luchtmacht. De abdij, waarin het Rijks-
archief was gehuisvest, werd getroffen. Als gevolg daarvan ging onder meer een groot
deel van de Zeeuwse doop-, trouw- en begraafboeken verloren. Extra tragisch was dat
daartoe ook vrijwel alle registers van Zierikzee behoorden. De door De Vos met zorg
gekoesterde DTB-boeken waren op last van de rijksarchivaris in 1939 vanuit Zierikzee
naar Middelburg overgebracht. In Zierikzee bleven alleen achter de hoofdzakelijk
door De Vos vervaardigde indices.

Het feit dat De Vos zoveel uittreksels heeft vervaardigd uit thans verloren gegane
registers maakt zijn arbeid des te waardevoller. Hij is de enige geweest die op een
dergelijke schaal een belangrijk deel van de Zeeuwse retroacta van de burgerlijke
stand heeft doorgewerkt. Hoewel het gemis er niet minder om is, kunnen velen profi-
teren van de ijver van de Zierikzeese archivaris en genealoog Pieter Dignus de Vos.

Noten
1. P.J. Meertens, Pieter Dignus de Vos, Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Neder-

landsche Letterkunde, 1942-1943; herdrukt in: Meertens over de Zeeuwen, Middelburg 1979,415-420;
W.H. Keikes en H. Uil, Pieter Dignus de Vos 1866-1942, zijn leven, zijn levenswerk, in: P.D. de Vos,
De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, herdruk, Alphen aan den Rijn
1982; J.P.J. Lokker en H. Uil, P.D. de Vos, geschiedschrijver en archivaris, in: Kroniek van het land van
de zeemeermin (Schouwen-Duiveland),! (1982), 69-77; H. Vil, P.D. de Vos, een verzamelaar in Zierik-
zee, in: Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1994.

2. Pieter Dignus de Vos, Stamlijst van de familie De Vos, gevestigd geweest op het eiland Tholen en te
Zierikzee, Zierikzee 1916; J.L. Braber, Stamlijst van de familie De Vos, in: Gens Nostra 24 (1969), pag.
114-119.

3. H. van Dijk en D.J. Roorda, Sociale mobiliteit onder regenten van de Republiek, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis LXXXIV (1971), 306-328; H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens
de Republiek, in: Archief 1979. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen, 1-126.
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ABRAHAM DE
VOS

zn. van Amoldus
de Vos en

Apollonia van den
Bossc

koperslager en
loodgieter

ged. Zierikzee
31-5-1739

overl. Zierikzee
12-1-1818

NEELTJE
MANES

dr. van Comeüs
Manes en Janna

van der Jagt

ged. Bruinisse
4-1-1737

begr. Zierikzee
14-5-1804

tr. Zierikzee 8-5-1765

BERNARDUS
VAN

GINHOVEN

zn. van Cornelis
van Ginhoven en

Eleonora Schaatse

ged. Arnemuiden
8-9-1743

overl. Middelburg
17-8-1771

CORNEUA
BAL

dr. van Johannes
Bal en Apollonia

Bogaart

ged. Zierikzee
20-2-1746

overl. Middelburg
27-11-1783

tr. Zierikzee 24-3-1768

VV1LLIAM
HUTCHISON

overl. Klundert
9-1-1782

korporaal

tr. (l)IJda
Ridderbeek

ANNA MARIA
VAN ZELST

geb. Embden

tr. (2) Klundert 7-5-1752

P1ETER DE
GRAAF

geb. Middelburg

JOHANNA
EVERSDUK

geb. Middelburg

tr. Middelburg 1-2-1763

ABRAHAM DE VOS

koperslager
ged. Zierikzee 17-9-1773

overl. Zierikzee 24-5-1824

DINA APOLLONIA VAN

GINHOVEN

geb. Middelburg 28-2-1771
overl. Zierikzee 12-10-1829

PIETER HUTCHISON

ged. Klundert 21-12-1757
overl. Middelburg 30-11-1802

HUBERDINA DE

GRAAF

geb. Middelburg 9-2-1765
overl. Middelburg 17-9-1808

tr. Zierikzee 9-6-1796 tr. Middelburg 12-5-1790

JOHANNES DE VOS

horlogemaker

geb. Zierikzee 2-1-1804

overl. Rotterdam 19-12-1877

JOHANNA HUTCHISON

geb. Middelburg 12-9-1797

overl. Rotterdam 25-12-1877

tr. Zierikzee 7-3-1827

ABRAHAM DE VOS

horlogemaker, organist, geb. Zierikzee 21-12-1830,

overl. Zierikzee 15-2-1910 tr. Zierikzee 12-12-1855

PIETER DIGNUS
geb. Zierikzee 13-8-1866, overl. Zierikzee 8-9-1942,

gemeente-archivaris van Zierikzee,

Samengesteld door H. Uil, o.a. aan de hand van aantekeningen van P.D. de Vos
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24

HERMAN
BRANDEN-

BURG

korporaal

geb. Brilon
(Westfalen)

tr. Sluis 2

25

ANNA VAN
KUYK

dr. van Maarten
van Kuyk en Lena

Lambooij

ged. Zierikzee
4-9-1729

6-6-1749

12

HERMANUS

BRANDENBURG
timmerman

ged. Zierikzee 9-6-1751
overl. Zierikzee 20-11-1810

tr. Zierikzes

26

LIEVEN VAN
ZWLJN-

VOOREN

zn. van Lieven van
Zwijnvooren en

Dina S averij

drukker en
boekhandelaar

ged. Zierikzee
5-3-1729

begr. Zierikzee
24-11-1783

ir. Zierikze

27

DINA JACOBA
VAN DER

GRUP

dr. van Hendrik
van der Grijp en
Johanna Adriana

Andriessen

geb. Vüssingen

12-3-1752

13

LEVINA VAN

ZWIJNVOOREN

ged. Zierikzee 30-5-1753
overl. Zierikzee 29-4-1812

10-3-1773

6

FREDERIK BRANDENBURG

geb. Zierikzee 16-10-1788

overl. Zierikzee 15-1-1880

tr. Zierikzee

28

ANDRIES
KUIPERS

zn. van Johannis
Huigense Kuiper

en Maijke
Andriesse Monster

ged- Puttershoek
6-9-1733

tr. Zierikzee

29

MARIA
BROEDERS

dr. van Jan Janse
den Broeder en

Geertje van "t Hof

ged.
Brouwershaven

23-2-1738

25-11-1762

14

JOHANNES KUIPERS

ged. Zierikzee 21-10-1763
overl. (verdronken) voor Dordrecht

26-12-1792

30

ANTONIE DE
KEYZER

zn. van Jan
Ariënse en

Maaijke Brieving

ged. Werkendam
24-9-1730

tr. Werkenda

31

JENNEKE

SWETS

dr. van Herman
Swels en Grietje

van de Wal

ged. Werkendam
16-10-1729

m 29-1-1758

15

MARGARETHA DE

KEIZER

ged. Werkendam 17-3-1764
begr. Zierikzee 2-5-1800

tr.

7

MARIA KUIPERS

geb. Zierikzee 1-4-1787

overl. Zierikzee 2-2-1870

14-12-1808

3

WILHELMINA BRANDENBURG
geb. Zierikzee 4-6-1826,

overl. Zierikzee 5-7-1905

DE VOS
commies-griffier ter gemeen te secretarie van Zierikzee,
genealoog
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OP ZOEK NAAR DE WARE JACOB(US)
het probleem van twee gelijknamige neven Drabbe

door K.P. DE BREE

Inleiding
Jaren geleden kocht ik in een winkel met tweedehands boeken enkele oude jaargangen
van 'De Nederlandsche Leeuw'. Zo maakte ik kennis met het werk van verschillende
genealogen, o.a. met wat door W.E. van Dam van Isselt in 1934/35 was gepubliceerd
over een aantal leden van de familie Drabbe1. Het bevatte zijn reactie op wat P.D. de
Vos over deze personen geschreven had in 'De Vroedschap van Zierikzee'2. Na enke-
le rectificaties en aanvullingen stelde de schrijver een meningsverschil aan de orde
over twee neven Drabbe en hun huwelijkspartners.

Omdat ik mijn jeugdjaren in Breskens doorbracht, werd bij eerste lezing mijn aan-
dacht vooral getrokken door de naam Lijsebeth Overdulve, 'j.d. van Bresies'. De ge-
nealogische waarde van het geschrevene ging me grotendeels voorbij. Pas veel later
kreeg ik, bij het speuren naar de kwartieren van mijn vrouw, opnieuw Lijsebeth Over-
dulve (en met haar de familie Drabbe) in het vizier. De artikelen uit 'De Nederland-
sche Leeuw' kwamen nu voor mij in een ander licht te staan.

Na aandachtig herlezen bekroop mij een gevoel van twijfel, deels door de aange-
voerde argumenten, maar vooral door de wijze, waarop die argumenten waren ge-
bruikt. Waarover ging de onenigheid tussen beide heren? In 'De Vroedschap van
Zierikzee' waren door P.D. de Vos uiteraard families behandeld, die in het stadsbe-
stuur van Zierikzee een belangrijke rol hadden gespeeld. De Drabbes waren daar
slechts zijdelings bij betrokken. Deze brouwersfamilie was in de tweede helft van de
zestiende eeuw vanuit Leuven naar Bergen op Zoom getrokken en had zich in die stad
ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht. Twee leden van de familie Drabbe
vestigden zich op Schouwen: Matthijs Drabbe werd brouwer in Zierikzee en verkreeg
daar in 1639 het poorterrecht3; zijn broer Chrisüaen kocht in Renesse in 1644 de
brouwerij 'De Werelt'4.

Omdat Matthijs Drabbe spoedig zijn banden met Zierikzee verbrak (hij vertrok eerst
naar Bergen op Zoom en later naar Staats-Vlaanderen), besteedde De Vos in zijn boek
geen aandacht aan hem en zijn nakomelingen. Maar Christiaen zocht een vrouw in de
regio waar hij woonde en werkte. Zo kreeg hij familiebanden in Zierikzee en omge-
ving. Van Jacobus, de zoon van Christiaen Drabbe, vermeldde De Vos in 'De Vroed-
schap van Zierikzee' drie huwelijken5: (1) Zierikzee 26 april 1672 metMartha Bolle,
(2) Zierikzee 20 juli 1673 met Levina Bruijnvisch en (3) Zonnemaire 21 juni 1694 met
Maria Ruijte.

Van Dam van Isselt had al in dejaren 1917-1920 in 'De Wapenheraut' een genealo-
gie Drabbe gepubliceerd. Daarbij was hem het bestaan van Jacobus Drabbe (Christi-
aenszoon) ontgaan, maar hij kwam wel met gegevens van een volle neef en naamge-
noot van Jacobus, nl. van Jacob Drabbe, zoon van de eerder genoemde brouwer Mat-
thijs, die een aantal jaren in Zierikzee had gewoond. Van deze Jacob had hij drie hu-
welijken gevonden6: (1) Axel 5 juli 1668 met Lijsebeth Overdulve, (2) Zierikzee 20
juli 1673 met Levina Bruijnvisch en (3) Zonnemaire 21 juni 1694 met Maria Ruijte.

Hiermee was de verwarring compleet: twee gelijknamige neven, die op dezelfde
dag en plaats met dezelfde vrouwen hun tweede en derde huwelijk sloten!
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Twee gelijknamige neven
Een overzicht:

Jacob Matlhijsz. Drabbe
geb. Leuven ca. 1580, overl. Bergen op Zoom 6-7-1647

brouwer, schepen, raad, burgemeester enz. te Bergen op Zoom
tr. (1) Bergen op Zoom 30-4-1600

Stijntken (Christina) Marinus

Matthijs Drabbe
ged. Bergen op Zoom 3-9-1610

brouwer te Zïerikzee, Bergen op Zoom en Axel
tr. (1) Bergen op Zoom 28-12-1638

Cornelia Franchoijs

Jacob Drabbe
ged. Zierikzee 12-3-1643

tr. (1) Axel 5-7-1668
Lijsebeth Overdulve

Christiaen Drabbe
ged. Bergen op Zoom 7-9-1616
brouwer en schepen te Renesse

tr. Zierikzee 16-6-1643
Apollonia de Witte

Jacobus Drabbe
ged. Renesse 27-10-1647

tr.(l) Zierikzee 26-4-1672
Martha Bolle

tr. (2) Zierikzee 20-7-1673
Levina Bruijnvisch

tr. (3) Zonnemaire 21-6-1694
Maria Ruijte

Wat was er indertijd over de twee neven bekend?
A. De oudste neef was geboren te Zierikzee als derde zoon van brouwer Matthijs Drabbe en Cornelia

Franchoijs; hij was daar gedoopt op 12 maart 1643. Zijn moeder stierf toen hij nog jong was. In 1649
hertrouwde zijn vader met Maria Turcq. Het gezin woonde in die tijd in Bergen op Zoom en later te
Axel. In beide steden was Matthijs Drabbe werkzaam als brouwer7. Over Jacob werd in het trouwboek
van Axel vermeld: Jacobus Drabbe,ym. van Zierikzee otr. 16 juni 1668 Lijsebeth Overdulve, j.d. van
'Bresies'; getr. 5 juli 1668.

B. Jacobus Drabbe was te Renesse geboren als tweede zoon van Christiaen Drabbe en Apollonia de Witte.
Al in 1645 was Christiaen benoemd tot 'schepen van Renesse en den Oosteren ban vanden duijnen aen
Schouwen', een functie die hij tot 1648 behield8. Ondanks geldelijke steun (leningen) van familieleden',
liepen de brouwerijzaken slecht.

Een oom van de twee neven, ook Jacob Drabbe geheten, burgemeester van Breda,
oudere broer van Matthijs en Christiaen, schreef in zijn 'Memoriael''°: 'Den óen 9ber
(= 6 nov. 1650) is mijn broeder Christiaen voor opperassistent naer Oostindiën uijt
Seelant met een jacht 't seijl gegaen'. Het bedoelde jacht was waarschijnlijk de 'Ta-
yoan' van de Kamer van Zeeland", aangezien op die datum geen andere vertrekkende
schepen vanuit Zeeland zijn geregistreerd. Oost-lndië was indertijd een wijkplaats
voor velen die hier te lande in de problemen waren gekomen. Er zijn over Christiaen
Drabbe na zijn vertrek uit de Nederlanden geen vermeldingen gevonden. Volgens het
trouwboek van Zierikzee was diens zoon Jacobus in 1672 een inwoner van die stad:
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'Jacobus Drabbe, j.m.van Renisse met Martha Bolle, j.d. van Sonnemaer, beijde hier
woonachtich [d.w.z. in Zierikzee]'. De ondertrouw vond plaats op 10 april en het
huwelijk werd op 26 april 1672 te Zierikzee voltrokken.

Over de omstreden huwelijken uit 1673 en 1694 is het volgende bekend:
a. 'Ondertrouwd te Zierikzee den 26 dito (= 26 juni 1673) Jacobus Drabbe, wedr. met Levina Bruijnvisch,

j.d., beijde van Z'zee'. In de kantlijn: 'getrout den 20 julij'.
b. Trouwboek Zierikzee: 'Ondertr. 21 mei 1694 Jacobus Drabbe, wedr. van Zierikzee; Maria Ruijte, j.d.

van Amsterdam. Attestatie gegeven na Zonnemaere den 7 junij'.
Trouwboek Zonnemaire: 'Op den 21 junij sijn alhier getrout Jacobus Drabbe, wedr. van Zierikzee met
juffr. Maria Ruijte, j.d. van Amsterdam. Met attestatie van Zierikzee'.

De originelen van deze trouwboeken kunnen niet meer worden geraadpleegd; ze zijn
in mei 1940 verbrand bij het bombardement van Middelburg. Gelukkig waren van de
trouwboeken van Zierikzee klappers gemaakt12 en kunnen we in de verzameling De
Vos13 aantekeningen van veel huwelijkssluitingen vinden. Vele gegevens kunnen zo
nog worden gecontroleerd. Ook is correspondentie bewaard gebleven tussen Van Dam
van Isselt en De Vos over het huwelijk Drabbe-Bruijnvisch14.

Van het trouwregister van Zierikzee bestond een contraboek. In het exemplaar dat
door De Vos was geraadpleegd t.b.v. het huwelijk uit 1673, was in de loop der jaren
het woordje 'beijde' in 'beijde van Zierikzee' vrijwel onleesbaar geworden. Daarom
leek de toevoeging 'van Zierikzee' alleen betrekking te hebben op de bruid, de her-
komst van de bruidegom zou dan onbekend zijn. Van Dam van Isselt had voor zijn
genealogie Drabbe gebruik gemaakt van het andere exemplaar, waarin de tekst goed
leesbaar was gebleven. Nadat De Vos de twee trouwboeken had vergeleken, verklaar-
de hij het geheel eens te zijn met de formulering van Van Dam van Isselt: bruidegom
en bruid waren beiden afkomstig uit Zierikzee.

De argumenten van W.E. van Dam van Isselt
Welke argumenten gebruikte Van Dam van Isselt om zijn mening te ondersteunen?
1. De trouwboeken toonden aan dat de gezochte Jacobus Drabbe afkomstig was uit Zierikzee. In 1673

werd hij 'wedr.' genoemd en 'van Z'zee' en in 1694 'wedr. van Zierikzee'. Volgens de auteur kon
hiermee alleen bedoeld worden: Jacob(us) Drabbe, die te Zierikzee was geboren.

2. Bovendien zou Jacobus Drabbe uit Renesse, wanneer men hem als de bruidegom uit 1673 beschouwde,
eenjaar na zijn eerste huwelijk al zijn hertrouwd. Dat achtte Van Dam van Isselt een 'onjuiste praemis-
se', omdat van Martha Bolle te Zierikzee geen overlijden was gevonden.

Wanneer in een huwelijksinschrijving vermeld wordt 'j.m. van ...' of 'j.d. van ...', mag
daar in grote delen van het land geen directe conclusie aan worden verbonden. In
Zeeland kan men er van uitgaan dat een 'j.m. van Haemstede' en een 'j.d. van Goes'
werkelijk in Haamstede en in Goes geboren zijn. Bij hertrouwen gebruikte men meest-
al een soortgelijke formulering. Zo zou men kunnen spreken van X, wedr. van Haem-
stede en Y, wed. van Goes. Maar ook werd volstaan met de aanduiding 'wedr.' en
'wede.' zonder een plaatsnaam te vermelden.

En dan was er nog een mogelijkheid. Laten we aannnemen dat de uit Haamstede
afkomstige X in Zierikzee was gaan wonen en dat zijn vrouw daar was overleden. Bij
hertrouwen bestond dan de kans dat hij werd ingeschreven als wedr. van Zierikzee en
niet als wedr. van Haemstede. Is er een reden te noemen voor deze verschillende vor-
men van notatie? Wanneer een a.s. echtpaar in ondertrouw ging, diende de predikant
zich van een aantal zaken te overtuigen, bijv.: 1) de toestemming van de ouders, resp.
voogden; 2) of er mogelijk andere huwelijksbanden of -beloften bestonden; 3) of er
een goede regeling was getroffen voor eventuele kinderen uit een eerder huwelijk,
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Fragment van de plattegrond van Zierikzee uit 'Blaeu Stedeboek' (1649):
de pijl geeft de mogelijke plaats aan van de brouwerij van Matthijs Drabbe

enz. Maar ook de zakelijke kant speelde mee. Welk armbestuur behoorde financieel
bij te springen als de jonggehuwden onverhoopt een beroep zouden doen op bijstand?
Daarover is tussen verschillende kerkelijke gemeenten langdurig en hevig geharre-
ward.

Wellicht om hierin enige duidelijkheid te verschaffen, werd bij een eerste huwelijk
vrijwel altijd de plaats van geboorte genoteerd. Woonde men ergens gedurende lange-
re tijd, dan verviel de aansprakelijkheid van de vroegere woonplaats, tenzij daarover
bij vestiging in de nieuwe gemeente andere afspraken waren gemaakt. Wanneer ie-
mand in de eigen woonplaats hertrouwde, waren aantekeningen over herkomst enz.
zodoende van minder belang. Bovendien kon men voor gegevens altijd nog gebruik
maken van vorige huwelijksinschrijvingen en attestaties. Bij de interpretatie van een
huwelijksinschrijving moet met al deze aspecten rekening worden gehouden, evenals
met de nauwkeurigheid en kennis (of vermeende kennis) van de scribent, veelal de
predikant die het trouwboek bijhield.

De bruidegom bij de huwelijken van 1673 en 1694 was in beide gevallen Jacobus
Drabbe, (wedr.) van Zierikzee. Maar, let wel! Het ging hier niet om diens eerste hu-
welijk. Bovendien stond er: 'van Zierikzee', en niet: 'j.m. van Zierikzee' of 'geboren
te Zierikzee'. Jacobus Drabbe (uit Renesse) was bij het sluiten van zijn huwelijk met
Martha Bolle in 1672 een inwoner van Zierikzee. Waar woonde hij vóór die tijd?

In de geboortemaand van Jacobus (oktober 1647) was het brouwersbestaan van
vader Christiaen in Renesse in een crisis geraakt. Jacomijnken Crijns, de vorige eige-
naresse van de brouwerij, spande een zaak tegen Christiaen aan. Ondanks de geldsom
die hij van zijn familie had geleend, was de achterstand bij het aflossen van de hypo-
theek zo groot geworden, dat een 'vonnis van condemnatie' volgde: bij blijvende
nalatigheid zou de brouwerij aan Jacomijnken Crijns worden teruggegeven15. Op 1
januari 1648 fungeerde Christiaen Drabbe nog als schepen16, niet lang daarna keerde
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hij terug naar Bergen op Zoom17. Hij verhuurde de brouwerij aan Tobias Bosman en
op 28 maart van dat jaar machtigde hij de secretaris van Renesse om al zijn financiële
zaken in Renesse en omstreken af te wikkelen18.

Op 8 mei 1648 werd inzake de brouwerij definitief uitspraak gedaan19: Christiaen
Drabbe werd van zijn bezit verbannen verklaard en Jacomijnken Crijns werd opnieuw
eigenares. Een nieuwe koper daagde op in de persoon van Alben Hermanssen. Vanuit
Bergen op Zoom gaf Christiaen zijn broer Matthijs volmacht hem te vertegenwoordi-
gen17 bij de verkoop die plaats vond op 15 juli 164820. In de koopsom werd een be-
drag opgenomen van £ 60, dat (in een niet genoemde verdeling) moest worden uitbe-
taald aan Tobias Bosman, die voortijdig zijn huurovereenkomst had moeten beëindi-
gen21, en aan Christiaen Drabbe als gewezen eigenaar. Dat was uiteraard niet vol-
doende om de schulden af te lossen die Christiaen bij zijn familieleden had.

Twee jaar later ging hij onder zeil naar de Oost met achterlating van zijn gezinsle-
den. Het is onbekend waar zijn gezin in die tijd verbleef en of zijn vrouw toen nog
leefde. Een aantekening van De Vos maakt duidelijk, dat zoon Jacobus op 1 april
1668 (de dag van zijn belijdenis) aan de Melkmarkt te Zierikzee woonde22.

Kijken we naar de argumenten van Van Dam van Isselt aan het begin van dit hoofd-
stuk, dan zien we dat hij daar regels toepaste, die op een andere plaats door hem bui-
ten spel waren gezet.

In zijn genealogie Drabbe in 'De Wapenheraut' schreef hij over Jacob Matthijsz-
Drabbe, burgemeester van Bergen op Zoom (de grootvader naar wie de beide neven
genoemd waren), op pag. 471, jaar 1917, het volgende:
'Geboren te Leuven omstreeks 1580 (Vorsterman van Oijen). Ondertrouwd te B.o.Z.:
1° 8 April 1600: Jacob Matthijsz. Drabbe, j.g. met Stijntken (Christina) Marinus, de
dr. van Marinus Diericss, beijde van Bergen op ten Zoom. Getrouwt den 30 April
1600'. In een voetnoot volgde de aantekening: 'Deze toevoeging (= van Bergen op ten
Zoom) zal in dit geval op de woonplaats, niet op de geboorteplaats slaan'. Waarmee
Van Dam van Isselt bedoelde: Ook al staat er 'beijde van Bergen op ten Zoom', Jacob
Matthijsz. Drabbe is geboren in Leuven23!

Dat valt niet te rijmen met Van Dam van Isselts redenering in 'De Nederlandsche
Leeuw'. Terwijl volgens hem met de aanduiding 'van Bergen op ten Zoom' in 'De
Wapenheraut' de woonplaats van grootvader Jacob Drabbe werd bedoeld, zou de
bijna identieke aantekening 'van Zierikzee' bij de gelijknamige kleinzoon juist een
aanwijzing van de geboorteplaats zijn!

Ook wat onder punt 2 werd gesteld, is niet logisch onderbouwd. Het overlijden van
Martha Bolle (de eerste vrouw van Jacobus D. uit Renesse) was door hem niet te
Zierikzee gevonden. Daarom ging Van Dam van Isselt er van uit, dat ze met haar man
naar elders was verhuisd en nog in leven op het ogenblik dat (de andere?) Jacobus in
1673 met Levina Bruijnvisch trouwde. Waarom paste hij deze gedachtengang niet toe
op Lijsebeth Overdulvel Ook haar overlijden was niet door hem gevonden. Toch
veronderstelde hij zonder meer dat ze vóór de huwelijksvoltrekking van 20 juli 1673
gestorven was. Daarmee gaf hij wel een aantal mogelijkheden aan, maar leverde niet
de daarbij behorende bewijzen. De Vos liet zich echter door hem overtuigen. In hoe-
verre dat nodig was, moet nog blijken.
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Gegronde twijfel?
In het aprilnummer van 'De Nederlandsche Leeuw' uit 1935 schreef Van Dam van
Isselt in kolom 121 t.a. v. Cornelis Drabbe (zoon van het echtpaar Drabbe-Overdulve)
het volgende: 'a. Copie trouwboek van Axel sedert 1604 tot 1796: Cornelis Drabbe,
j.g. van Neuzen, tr. te Axel 25 Aug. 1698 Amelia van de Voorde, wede. Jan Hermanse'.

Kolom 122 vermeldde: 'Houdt men in het oog, dat (...) Jacob Drabbe tr. Ie te Axel
als j.m. van Zierikzee Lijsebeth Overdulve, j.d. van Bresies (= Breskens), dan ligt de
volgende aanname zeer voor de hand: Jacob Drabbe heeft zich na zijn Ie huwelijk
gevestigd te Breskens, geboorteplaats van zijn eerste vrouw; daar is hun onder a. ge-
noemde zoon Cornelis geboren, die trouwde met een vrouw uit Axel (waar zijn vader
en grootvader Drabbe hadden gewoond)'.

Terwijl Cornelis Drabbe in kol. 121 'j.g. van Neuzen' werd genoemd, d.w.z. gebo-
ren in Terneuzen, werd in kol. 122 zonder aanleiding of bewijsvoering verondersteld
dat hij uit Breskens afkomstig was. Een vreemde redenering! Breskens was weliswaar
Lijsebeths geboorteplaats, maar de familie Overdulve verhuisde al omstreeks 1650,
toen Lijsebeth nog heel jong was, naar de omgeving van Axel. Er is geen enkel bewijs
voorhanden, dat het echtpaar Drabbe-Overdulve tijdens hun huwelijk ooit in Breskens
heeft gewoond.

Een ander voorbeeld: in de 52e jaargang van 'De Nederlandsche Leeuw' (1934)
werd in de kol. 140-142 en 148 gesproken over Catharina de Witte. De schrijver ver-
moedde (en dat was correct, zoals zal blijken), dat ze een zuster was van Apoüonia de
Witte, de vrouw van Christiaen Drabbe. Ze was doopgetuige voor Anthonij Drabbe,
de oudste zoon van Christiaen en Apollonia. Catharina de Witte was ook doopgetuige
voor twee kinderen van Levina Bruijnvisch en Jacobus Drabbe, al bestond er volgens
Van Dam van Isselt geen familieband. Jacobus zou immers een zoon zijn van Matthijs
D. en Cornelia Franchoijs24.

Maar in 1696 werd deze Jacobus Drabbe wel genoemd als erfgenaam van Cathari-
na de Witte 25. Zij kon uiteraard haar bezittingen nalaten aan wie ze wilde, maar be-
hoorde een zoon van een broer van een zwager(!) dan echt tot de reële gegadigden?
Zou het niet logischer zijn om naar een nauwere relatie tussen erflaatster en erfgenaam
te zoeken?

Eigen familieonderzoek liet me eveneens vraagtekens plaatsen. De eerder genoem-
de Cornelis Drabbe, j.g. van Neuzen, komt zijdelings voor in de kwartierstaat van
mijn vrouw, omdat zij een nakomelinge is van Jan Hermans en Amelia van de Voorde
(die hertrouwde met Cornelis Drabbe). Maar er bestaat ook een directe band met de
Drabbefamilie door haar afstamming via twee lijnen van Pieternella Drabbe, j.d. van
Zaamslag, die in 1708 te Zaamslag huwde met meester-kleermaker Jan Huijssen. Dat
was reden genoeg voor mij om in de omstreken van Axel-Zaamslag-Terneuzen-Hoek
zoveel mogelijk Drabbe-aantekeningen te verzamelen. Al waren veel DTB-boeken in
1940 verbrand, toch kon uit de gevonden gegevens een 'familieschets Drabbe' worden
geconstrueerd. Hiermee werd de basis gelegd voor het gezinsoverzicht dat hierna
volgt.

Het huwelijk tussen Jacob Drabbe en Lijsebeth Overdulve was op 16 juli 1668 te
Axel gesloten. Volgens Van Dam van Isselt moet Lijsebeth geruime tijd vóór juni
1673 zijn overleden, wat voor dit huwelijk een tijdsduur opleverde van minder dan vijf
jaar. Op 4 augustus 1669 en 15 januari 1671 lieten Jacob en Lijsebeth kinderen dopen
te Axel. Als derde kind volgde mogelijk Cornelis Drabbe (j.g. van Neuzen); ook de
doopboeken van Terneuzen zijn verbrand, zodat zijn doopdatum niet achterhaald kan
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worden. Maar zelfs als Cornelis vóór het eind van 1671 zou zijn geboren, lieten de
volgende achttien maanden (tot juni 1673) slechts in theorie ruimte voor meer dan één
gezinsuitbreiding. Bij de samenstelling van een familieschets Drabbe dienden zich
echter meer 'kandidaat-kinderen' aan voor het echtpaar Drabbe-Overdulve dan moge-
lijk was in dit tijdsbestek. Behalve Matthijs, Agatha en Cornelis zouden zeker nog vier
en mogelijk zelfs acht (!) kinderen tot het gezin van Jacob en Lijsebeth gerekend
moeten worden. Voor mij was dit voldoende aanleiding om op zoek te gaan naar door-
slaggevende bewijzen, in welke richting die ook zouden uitvallen.

Het testament van Catharina de Witte
Omdat een speurtocht naar de naam Drabbe in Zierikzeese archiefstukken weinig
opleverde, richtte ik mijn aandacht op Catharina de Witte. 7A] stond, naar het zich liet
aanzien, in een bijzondere familie- of vriendschapsverhouding met de kinderen van
Jacobus Drabbe. 'Waar geërfd wordt, is mogelijk een testament', was mijn gedachte.
En ditmaal was het zoeken niet tevergeefs.

Begin 1687 verzocht Catharina de Witte aan de Weeskamer van Zierikzee toestem-
ming om een testament te mogen maken, dat die kamer uitsloot van bemoeienis met
eventuele minderjarige erfgenamen. Hiermee ging deze instelling op 26 maart 1687
akkoord. In november van dat jaar liet Catharina door notaris Gillis Clement te Zierik-
zee een testament opstellen, dat door hem werd 'gevouwen en toegesloten'. Het is
gelukkig bewaard gebleven, samen met een officiële akte van de notaris, de toestem-
ming van de Weeskamer en een ondertekende verklaring van Jacobus Drabbe26. Na
alle vorige wilsbeschikkingen herroepen te hebben en na een schenking aan het wees-
huis en 'armekinderhuijs' te Zierkzee, vervolgde Catharina de Witte haar testament:

'...instituere voorts in alle mijne naer te laten goederen, soo roerende als onroerende, actiën, credijtten
en gerechticheden, egeene uijtgesondert, tot mijne eenige ende universele erffgenaemen de kinderen van
mijnen neve Sr.Jacobus Drabbe reedts geprocreëert ofte noch te procreëren, ijder hooft voor hooft, met
volcomen recht van institutie; met dien verstande dat de voorn, goederen sullen werden geadministreert
tot profïjte van de voors.kinderen, totdat de selve gecomen sullen sijn tot hare mondige jaeren, daer bij
verstaende den ouderdom van vijff ende twintich jaeren, ofte ten huijwelijcken staete met toestaen ende
bewilliginge van de executeurt van dese mijne uijtterste wille (...) dan opdat mijnen neve Jacobus Drab-
be te bequaemer mochte sijn sijne voors. kinderen te alimenteren, en op te brengen, soo is mijne begeerte
dat den selven uijt het incomen van de voors. mijne goederen jaerlijcx sal genietten en hem bij den
administrateur van de selve ter hant gestelt worden een somme van twintich ponden Vis. sijn leven langh
geduijrende, oock bij sijn vooroverlijden te geniette bij sijn vrouw geduijrende haer leven, ten waere sij
weder quaeme te trouwen ende de kinderen van haer scheijden. Ende op dat dese mijne uijtterste wille
volcomentlijck effect sorteren moge, soo stelle ick tot executeurs van de selve de Heren Doctor Corn.
Mulocq, out burgmr. en opperdijcgrave van den Lande van Schouwen ende Mr. Nicolaes Cau, Pensr.
en secretaris deser stede, mitsgaders Sr. Gillis Clement, dien ick oock versoecke als administrateur als
voren te willen administreren ende beneficieren, geve voorts de voorn, executeurs gesaementlijcke ende
elck van hen int bijsonder volcomentlijck macht en authoriteijt om terstont naer mijn overlijden in mijne
boedel te treden benevens en met advijs van mijne neve Sr. Jacobus Drabbe mijne begraeffenisse ter eere
te besorgen, van de goederen mijnes boedels behoorlijcken staet te maecken, de dootschulden te voldoen
ende voorts alles te doen wes getrouwe executeurs van rechts wegen schuldich sijn en behooren te doen
(...). T'oirconden bij mij geteijkent in Z'Zee desen XXVIII november 1687.'
w.g. Catrijna de Witte

Door Jacobus Drabbe was een verklaring toegevoegd met de volgende inhoud:
ick onderschreven, gesien en gelesen hebbende de bovenstaende dispositie van mijne moeije juffrouw
Caterina de Witte, verclare in de selve te acquiesceren ende mij met de twintich ponden Vis. jaerlijcx en
het gene verder genoten hebbe vergenoecht te houden wegens het vrije derde part mij volgens costuijme
ende voorboden competerende in der selver naer te laten goederen ende voor soo veel des noots sij daer van
bij desen specialijck te renuncieren. T'oirconden geteijkent in Z'Zee den XXVIII november 1687.'

w.g. Jacobus Drabbe 1687
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Uit het vorenstaande kunnen een aantal conclusies worden getrokken:
1. Wat betreft de familieverhouding van Catharina de Witte en Jacobus Drabbe. Jaco-

bus Drabbe was een neef (tantezegger) van Catharina de Witte. Zij noemde hem
'neve' en hij noemde haar 'moeije'.
Jacob Matthijszoon Drabbe (de kandidaat van Van Dam van Isselt) had noch van
vaderszijde, noch van moederszijde familieleden De Witte. Evenmin bestond er
verwantschap tussen hem en de familie van Catharina's overleden echtgenoot
Aman(d) de Clercq. Vooreen neef-tante-relatie komt alleen de zoon van Christiaen
Drabbe en Apollonia de Witte in aanmerking. Dat wettigt de conclusie dat Cathari-
na en Apollonia zusters waren. Het was dus Apollonia's zoon die, als weduwnaar
van Martha Bolle, hertrouwde met Levina Bruijnvisch en Maria Ruijte, en die in
het testament werd gepasseerd als erfgenaam van Catharina de Witte. Dit bevestigt
wat P.D. de Vos aanvankelijk over deze Jacobus schreef.

2. Wat betreft de erfgenamen van Catharina de Witte. Erfgerechtigd waren alle kinde-
ren van Jacobus Drabbe, niet alleen uit zijn huwelijk met Levina Bruijnvisch, met
wie hij op dat ogenblik getrouwd was, maar ook eventuele kinderen uit een vorig
huwelijk en kinderen die in de toekomst geboren zouden worden uit dit of een later
huwelijk. Het testament formuleerde het uiterst nauwkeurig: 'de kinderen van mij-
nen neve Sr. Jacobus Drabbe reedts geprocreëert ofte noch te procreëren'.
In 1696 en 1697 werd in een tweetal akten27 een regeling getroffen tussen enerzijds
Maria Ruijte, weduwe van Jacobus Drabbe en anderzijds de kinderen van Jacobus
Drabbe. Maria kreeg nl. naar haar mening minder uit de erfenis dan haar bij huwe-
lijkse voorwaarden en tijdens haar huwelijk met Jacobus zou zijn toegezegd. Aan-
gezien ze zelf geen kinderen had, vormden de voorkinderen van Jacobus haar te-
genpartij.
In beide akten werd uitsluitend onderhandeld met de kinderen van Levina
Bruijnvisch en hun voogden. Nergens was sprake van de kinderen van Lijsebeth
Overdulve, die (als Van Dam van Isselt gelijk had) zeker partij bij de erfenis be-
hoorden te zijn. Ook dit toont aan dat de kinderen van Lijsebeth Overdulve en de
kinderen van Levina Bruijnvisch niet dezelfde Jacob(us) als vader hadden.

3. Wat betreft de persoonlijke houding van Catharina de Witte t.o.v. Jacobus Drabbe.
Jacobus Drabbe moest in een officiële verklaring afstand doen van zijn erfrechten
ten gunste van zijn kinderen! Dat gebeurde niet van harte, hij bleef hopen op een
grotere portie 'volgens costuijme ende voorboden'. Vertrouwde Catharina de Witte
hem niet? Leek hij in haar ogen te veel op zijn vader, die van zijn brouwerij in
Renesse was verbannen en die zijn gezin achterliet om naar de Oost te varen? Daar-
op zal wel geen antwoord te vinden zijn.
En wat te denken van de 20 ponden Vlaams die Jacobus Drabbe jaarlijks zou krij-
gen ten einde 'bequaemer' te zijn om zijn kinderen 'te alimenteren en op te bren-
gen'. Dat moet haast gezien worden als een regelrechte uiting van wantrouwen
t.o.v. de financiële status en draagkracht van neef Jacobus. Als troostprijs gold dat
het een levenslange uitkering betrof voor hem persoonlijk, ook als zijn kinderen
geen zorg meer nodig hadden. Mocht zijn vrouw als weduwe achterblijven, dan zou
zij eveneens die uitkering levenslang ontvangen. Alleen als ze hertrouwde en de
kinderen niet langer onder haar zorg vielen, zou een eind aan de betalingen komen.
We kunnen hier zeker spreken van een opmerkelijk testament!
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Jacobus Drabbe en hetfideï-commis van de familie de Witte
Door zijn afkomst en huwelijken mocht Jacobus Drabbe (van Renesse) zich rekenen
tot het patriciaat van Zierikzee. Dat opende de deur voor ambten en aanstellingen. Op
27 december 1695 werd Jacobus voor het komende jaar benoemd tot 'Commissaris
van 't Landrecht'28. Samen met twee collega-landrechters en onder voorzitterschap
van oud-burgemeester Iman de Jonge moest hij rechtspreken bij financiële geschillen
tussen poorters van Zierikzee en personen uit delen van Schouwen, Duiveland en
Tholen en uit Sint Philipsland. Inwoners van deze gebieden mochten op hun beurt ook
streekbewoners voor de landrechters ter verantwoording roepen, maar nooit een poor-
ter van de stad Zierikzee29. Lang heeft Jacobus zijn ambt niet uitgeoefend, op 6 april
1696 werd hij te Zierikzee begraven. In de opengevallen vacature van landrechter
werd al op 28 april 1696 door de vroedschap voorzien30.

Vierschaar in het stadhuis van Zierikzee; hier oefende Jacobus Drabbe in de eerste maanden van 1696 het
ambt van landrechter uit. Na een grootscheepse restauratie is deze zaal weer in oude luister hersteld
(foto: Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland, Zierikzee)
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Catharina de Witte zal de aanstelling van haar neef tot landrechter niet hebben
meegemaakt. Mocht dit wel zo zijn, dan heeft het geen invloed uitgeoefend op haar
testamentaire beschikkingen. Zij was trouwens niet het enige lid van de familie De
Witte dat een voorbehoud maakte t.o.v. Jacobus Drabbe. In een eerder genoemde
akte, waarin de erfeniskwestie tussen Maria Ruijte en Jacobus' kinderen werd gere-
geld, kwam dat al tot uiting31. Maria verklaarde dat 'verscheijdene pretensiën van
beloften voor het aangaan van haar huwelijk bij haar man gedaan' niet konden worden
waargemaakt, omdat het haar toegezegde geld tot de boedels behoorde van Catharina
en Adriana de Witte. Deze dames hadden van hun bezittingen een fideï-commis ge-
maakt, een zgn. 'erfstelling over de hand', waarover Jacobus Drabbe nooit zou kun-
nen beschikken. De erfenis was veilig vastgezet en werd beheerd voor toekomstige
erfgenamen, in dit geval voor de kinderen van Jacobus Drabbe en Levina Bruijnvisch.

In dezelfde akte werd nog een lid van de familie De Witte genoemd. Daar was
sprake van de nalatenschap van Rochus Tonisz. de Witte, mogelijk viel deze onder het
gewone erfrecht; over een fideï-commis werd hier nl. niets meegedeeld. De aard en
de omvang van het fideï-commis zijn niet omschreven, maar Jacobus' dochter Amplo-
nia verkocht in 1698 bezittingen in Nieuwerkerk, Capelle en Oosterland op Duiveland,
die zeker niet alle door de familie Drabbe waren ingebracht. Het gezin waartoe Apol-
lonia, Adriana, Catharina en (vrijwel zeker ook) Rochus Tonisz. de Witte behoorden,
heb ik tot dusver niet kunnen traceren. Gezien de geboorteplaatsen die in de huwe-
lijksinschrijvingen van de dochters worden genoemd, zal het gezin zowel in Zierikzee
als in Bergen op Zoom hebben gewoond.

Het patronymicum van Rochus Tonisz. de Witte geeft aan, dat de naam van diens
vader Tonis was (of een variatie op die naam). De oudste zoon en een kleinzoon van
Apollonia de Witte werden Anthonij genoemd, wat in dezelfde richting wijst. De
Weeskamer van Bergen op Zoom meldt in 1648 het overlijden van een zekere An-
thonie Wouterse de Witte; deze behoorde tot een gegoede beenhouwersfamilie. Aan-
sluiting kon tot nu toe niet worden gevonden. Ook is mogelijk dat de gezochte vader
met patroniem door het leven ging en, voor die tijd heel gewoon, geen gebruik maakte
van een achternaam. Daarom werden door mij de dopelingen genoteerd, van wie de
vader Thonis (Tonis, enz.) heette. Dit leverde voor Apollonia (j.d. van Zierikzee) de
volgende mogelijkheden:
1. ged. Zierikzee tussen jan. en mei 1612 Amplonia Tonis Hanse;
2. ged. Zierikzee 23 dec. 1629 Apollonia Thonis Jansse (eigenlijk te jong voor een

huwelijk in 1643).
Voor Adriana (eveneens j.d. van Zierikzee) werd gevonden:
1. ged. Zierikzee 6 febr. 1606 Adriaenken Tonis Jansse;
2. ged. Zierikzee tussen 14 en 26 jan. 1620 Adriaenken Tonis Jansen.
Voor Catharina (j.d. van Bergen op Zoom) was er slechts één kandidate:
1. ged. Bergen op Zoom 15 okt. 1623 Kathelijne, dochter van Anthoni Jans en Geer-

truijt Jans, doopget.: Anthoni van Schouten, Beijken Jans, Tanneken Adriaens.
Bij de naam Rochus werd jammer genoeg geen T(h)onis als vader gevonden. Het ligt
voor de hand de vader Anthonij Jansse (of Hanse) te noemen. Maar deze naamcombi-
natie (in allerlei schrijfvariaties) is zo algemeen in de 17e eeuw, dat nadere precisering
vooralsnog onmogelijk is. Van het gezin De Witte kan onder voorbehoud het volgende
overzicht worden samengesteld:
Anthonij (Jansse/Hanse) ?
Kinderen (volgorde onzeker):
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1. Apollonia de Witte, j.d. van Zierikzee, otr./tr. Zierikzee/Bergen op Zoom (14) 15-5/16-6-1643 Christiaen
Drabbe (volgt later).

2. Adriana de Witte, j.d. van Zierikzee; overl. vóór 27-6-169732, tr. Zierikzee 24-11 -164333 Pieter Pieterse
Poucke, wedr. van Nieuwerkerk (Duiveland), secretaris van de heerlijkheid Oosterland, overl. vóór 21 -5-
166334, begr. Oosterland.

3. Catharina de Witte, j.d. van Bergen op Zoom, overl. vóór 1-5-169635, tr. Zierikzee 12-12-1656 Amand
de Clercq, geb. 1614, overl. 16-3-167836, keurmeester van meekrap, wedr. van Anna Basten, zn. van
Leenden de Clercq en Abigaël Amansdr.

4? Rochus (Rocus) Tonisz. de Witte, overl. vóór 27-6-169737.

'Een brouwerie op den dorpe van Zaemslagh'
Hoe verging het Jacob (Matthijszoon) Drabbe in Staats-Vlaanderen? Een inventarisa-
tie van eigen materiaal bood in combinatie met reeds gepubliceerde gegevens vol-
doende aanknopingspunten voor verder onderzoek.
a. De oudste kinderen van Jacob Drabbe en Lijsebeth Overdulve waren te Axel gedoopt: Matthijs op 4 aug.

1669 en Agatha op 15 jan. 1671. Matthijs kreeg de naam van zijn grootvader van vaderszijde, Agatha
werd mogelijk vernoemd naar een onbekende, jong gestorven tante, of rechtstreeks naar Agatha de
Waele, overgrootmoeder van moederskant.

b. Van Cornelis Drabbe, j.g. van Neuzen, moet de geboorte in Terneuzen worden gezocht; hij was ge-
noemd naar zijn grootvader Cornelis Leendertse Overdulve.

c. PieternellaDrabbeenCorneliaDrabbewerdenbijhunresp.huwehjkenin 1708en 1710j.d. vanZaam-
slag genoemd. Dat zij dochters waren van het echtpaar Drabbe-Overdulve kan worden afgeleid uit de
naamgeving van hun kinderen, de daarbij optredende doopgetuigen en ook uit de personen bij wie ze
zelf (of hun echtgenoten) doopgetuigen waren. Bij het huwelijk van Susanna Drabbe in 1704 werd haar
herkomst niet vermeld, bovendien bleef ze kinderloos; maar door haar eigen naam (vernoemd naar
grootmoeder Susanna Anraet) en omdat ze met haar man in Hoek doopgetuige was voor de jongste
dochter van Cornelia Drabbe, past ze geheel binnen het gezin van Jacob en Lijsebeth.

d. In verschillende weesakten uit Axelerambacht, die betrekking hebben op de familie Drabbe en hun
verwanten, is een ingewikkeld web geweven tussen verschillende leden van de families Drabbe en
Overdulve: Cornelis Drabbe I Francois Drabbe I Jacobus Drabbe I Jan Huijssen (echtgenoot van
Pieternella Drabbe) I Nicolaes Overdulve I Cornelis den Hollander (x Levijna Overdulve) I Cornelis
Arleij (x Neeltie Overdulve).

Het lidmatenboek van Terneuzen geeft aan dat het echtpaar Drabbe-Overdulve in
Terneuzen heeft gewoond. Op 30 september 1672 werd Lijsebeth Overdulve daar als
lidmate ingeschreven met attestatie van Axel. Als de 'jonge dochters van Zaamslag',
Pieternella en Cornelia, ook tot het gezin behoorden, moet het echtpaar later naar
Zaamslag zijn verhuisd. Zijn daarvoor bewijzen te vinden?

Onderzoek in Zaamslag is moeilijk. Alle doop- en trouwboeken zijn in mei 1940
verloren gegaan. Van de directe bronnen zijn alleen het overlijdensregister (1654-
1741) en de begraafboeken (1742-1796) bewaard gebleven, samen met een aantal
afschriften van doop- en huwelijkinschrijvingen, indertijd door ijverige onderzoekers
genoteerd.

In het overlijdensregister vinden we dan:
- 31 aug. 17 \3 Jacobus Drabbe (zonder aanduiding of het omoverlijden of begraven

gaat).
- 12 dec. 1729 is begr. de weduw: Elisabeth Overdulve.
Op zichzelf is dit geen bewijs, maar het levert wel een spoor op. Zaamslag viel in die
tijd onder de jurisdictie van Axel (Ambachten van Axel en Neusen). In de notariële
archieven, weeskamerarchieven en schepenakten van Axel en Terneuzen was het
gezochte antwoord niet te vinden. Maar het Register van Transporten en Plechten te
Axel gaf uitsluitsel. Daar lezen we op 28 december 167438:
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'Compareerde voor Burgemr. ende Schepenen der stadt ende ambachten van Axel ende Neusen in
persoone Jan Meertens, wekken comparant bekende ende verclaerde wel ende deughdelijck vercocht
te hebben aan Jacobus Drabbe, die bekende gekocht te hebben een brouwerie ende schuere midtsgaders
den gevolge vandien, volgens conditie tussen partije gemaeckt, waer aen hem desen refereert, staende
op 's heeren vroone op den dorpe van Zaemslagh, tusschen dese gemercken: oost Jan Riemers, west
Jacob Cornet, nooit het dorpspleijn ende suijt dhr: van Saemslaghs lant..."

De prijs voor de brouwerij bedroeg:
'negenhondert en vijftigh Carolij guldens ten veertigh grooten stuck, te betaelen met twee hondert
guldens contant ten dage van de erfenisse (= overdracht) ende voorts met afgaende paeijmenten van
twaalf ponden Vis., waer van d'eerste paeije vervallen sal kerssemisse 1675 ende soo voorts van jaere
tot jaere tot de volle voldoeninge toe ...'

Om de koop te kunnen sluiten, leende Jacob Drabbe 200 Carolusguldens voor de
eerste betaling van zijn oom Jacob de Vriese uit Hulst. Deze was getrouwd met Digna
Drabbe, een halfzuster van zijn vader. Jacob de Vriese was griffier en burgemeester
van Hulst en tevens ontvanger en schepen van Hulsterambacht.

In 1706 (op 17 maart of 17 april, de akte noemt beide data39) werd de brouwerij met
verlies verkocht aan Livinis de Smit. Moest bij koop nog 950 Carolusglds. betaald
worden (=158 pond, 6 schellingen en 8 groten), bij verkoop leverde de brouwerij
slechts 65 ponden Vis. op, ongeveer 2/5 deel van het oorspronkelijke bedrag. Voor
wie mocht twijfelen, of het hier wel om het echtpaar Drabbe-Overdulve ging, werd
een afdoend antwoord bijgeleverd. In de akte van 1674 is nl. ruim 34 jaar later in de
marge de volgende aantekening geschreven:

'Compareerde alhier ter griffie Elisabet Overdulve, huijsvrouwe van Jacob Drabbe en heeft verthoont
een certificatie, waerbij bleeck de voldoeninge van dese onderstaende twee hondert Car. guld.; luijdende
van woorde tot woorde als volgt: Den ondergest. certficaert ende verclaert mits desen, dat de schuit aan
Jacob Drabbe door de Heer Majoor Generael Amama volgens acta van dato den 11 junij 1709 geremit-
teert (= vervallen) is, spruijtende uijt den hoofde van d'Heer Jacob de Vriese, grootvader van sijn
hooghgebooren dochter, van haere moeder pro parte erffgenaem van haer voornt. grootvader en waervan
hij Heer Amama voogt is. Actum Hulst, den 12 julij 1709'40.

Ter verduidelijking het volgende:
Joachim Amama, was een schoonzoon van Jacob de Vriese. Hij bezat een hoge mili-
taire rang (zie boven), daarbij was hij ook gouverneur van de vestingstad Hulst. Zijn
vrouw, Petronella de Vriese, had na de dood van haar ouders de schuldbekentenis van
Jacob Drabbe geërfd. Na het overlijden van Petronella was deze schuldbekentenis in
het bezit gekomen van een minderjarige dochter, die onder voogdij stond van haar
vader, majoor-generaal Amama. Op 11 juni 1709 werd de schuld vervallen verklaard,
hetzij door aflossing, hetzij door kwijtschelding, dat bleef onvermeld. Waarom Lijse-
beth hier de zaken regelde, is niet duidelijk. Al in 1704 was bij het huwelijk van doch-
ter Susanna te Hulst alleen de 'bruijtsmoeder' getuige voor de bruid. Zou er bij Jacob
Drabbe sprake zijn van ziekte of lichamelijke ongemakken? De verkoop van de brou-
werij in 1706 zou daar mede een gevolg van kunnen zijn. Voorlopig blijven dit veron-
derstellingen. De aantekening in de akte van 1674 maakt in ieder geval duidelijk dat
Jacob Drabbe en Lijsebeth Overdulve in 1709 beiden in leven waren. Ook wordt
aannemelijk dat de inschrijvingen uit 1713 en 1729 in het overlijdensregister van
Zaamslag op hen betrekking hadden.

In 1687 werd een lijst opgemaakt door griffier Jacob van Perre van de 'familiën in
Zaemslach en geïnclaveerde polders van alle persoonen boven de 16 en beneden de
16 jare'41. In deze lijst vinden we ook Jacob Drabbe met drie personen ouderen zeven
personen jonger dan 16 jaar. Inwonende knechten, meiden enz. werden apart vermeld.
Daarom kon Jacob van Perre met degenen die ouder waren dan 16 jaar, alleen Jacob
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Drabbe, diens vrouw en één voor nov. 1671 geboren kind aanduiden, terwijl met de
zeven 'persoonen' jonger dan 16 jaar uiteraard de jongere kinderen van het echtpaar
Drabbe-Overdulve werden bedoeld. Eén van de beide te Axel gedoopte kinderen was
klaarblijkelijk overleden, waarschijnlijk/4ga?/ia (ged. 15-1 -1671). Een Matthijs Drab-
be, naar het zich laat aanzien dezelfde als de op 4-8-1669 gedoopte Matthijs, werd nl.
later te Zaamslag genoemd.

Uit het huwelijk van Jacob en Lijsebeth waren vóór de telling van 1687 dus min-
stens negen kinderen geboren; acht daarvan waren ten tijde van de telling in leven.
Mogelijk is die kinderrijkdom later nog toegenomen. De veronderstelling over de
grootte van het gezin (zie onder het kopje 'Gegronde twijfel?') wordt hiermee aardig
benaderd. Deze kinderzegen ging niet samen met geldelijke voorspoed, dat blijkt uit
de nadelige verkoop van de brouwerij in 1706. Ook is er enkele malen sprake van
onbetaalde rekeningen (voor leveranties van granen en brandewijn) en van achterstal-
lige cijnsen aan de Heer van Zaamslag42. We krijgen dus geen rooskleurig beeld van
Jacobs handel en wandel in Staats-Vlaanderen.

Historisch onderzoek wijst uit, dat het bierverbruik in de loop van de 17e eeuw
sterk terugliep. In Zierikzee kan (afgeleid uit de gemeentelijke ontvangsten) tussen
1680 en 1710 van een achteruitgang gesproken worden van 46%43! Wanneer deze
algemene tendens ook voor Zaamslag gold, zijn de financiële problemen van brouwer
Jacob Drabbe beter te begrijpen.

Overzicht van de oudere lijn (nakomelingen van Matthijs Drabbe)
Matthijs, de vader van Jacob Drabbe, had zich omstreeks 1656 als brouwer te Axel
gevestigd, nadat de overname van de familiebrouwerij 'De Hollantsche Tuijn', Haven
Zuidzijde te Bergen op Zoom eind 1653 op een mislukking was uitgelopen44. In het
nabijgelegen Hulst woonde toen al sinds enige jaren zijn halfzuster Digna. Ook zijn
halfzusters Cornelia en Barbara en zijn halfbroer Jacobus kwamen in deze en volgen-
dejaren in Staats-Vlaanderen wonen. Al deze verwanten behoorden tot de bovenlaag
van de bevolking. In de lijn van Matthijs geldt dat ook voor zoon Johannes en diens
nageslacht45. Maar de meeste nakomelingen van Matthijs hebben niet kunnen aanha-
ken bij het regentenmilieu van de familie. In de volgende generaties treffen we beroe-
pen aan als: (pacht)boer, schoenmaker en herbergier (later ook arbeider en werkman).

I. Matthijs Drabbe (zn. van Jacob Matthijs Drabbe, brouwer te Bergen op Zoom, burgemeester aldaar, enz.,
en van diens eerste vrouw Stijntken Marinus), ged. Bergen op Zoom 3-9-1610, brouwer te Zierikzee, Ber-
gen op Zoom en Axel, overl. tussen 10-3 en 18-6-166746, otr.hr. (1) Bergen op Zoom 24-11/28-12-1638
Cornelia Franchoijs (Jaspers), ged. Bergen op Zoom 19-7-1605, overl. vóór 1-6-164947, wed. (met twee
kinderen) van Jacob Cornelissen Bollaert48 (zn. van Cornelis Adams Bollaert en Arnoldina de Vriese), dr.
van Franchoijs Jasperss, apotheker, en Petronella Manteau; otr./tr. (2) Bergen op Zoom 17-9/12-10-1649
Maria Turcq, ged. Bergen op Zoom 25-7-1621, overl. vóór 10-3-166749, dr. van Jacob Israels Turcq en
Elijsabet Manteau (halfzuster van Petronella Manteau).
Uit het eerste huwelijk:

1. Marinus Drabbe, ged. Zierikzee 18-9-1639, overl. vóór 10-3-166750.
2. Fransoijs Drabbe, ged. Zierikzee 23-8-1641, overl. vóór 10-3-166750.
3. Jacob, volgt II.
4. Dierick Drabbe, ged. Zierikzee 5-10-1644, overl. vóór 10-3-166750.
5. Christina Drabbe, geb. (j.d. van) Zierikzee (doop niet gevonden), overl. vóór 9-12-1673, otr./tr. Axel

24-4/18-5-1671 Johannes de Pree, ged. Axel 9-2-1648, overl. vóór 1-6-168551, zn. van Meus Jansen
(de Pree) en Janneke Frans. Hij otr./tr. (2) Axel 9/26-12-1673 Anthonette Adriaense van Loo (hertr.
Jannis de Volder), ged. Baarland 24-9-1651, dr. van Andries Adriaensse (van Loo) en Janneken
Boone. Uit Christina's huwelijk zijn twee kinderen bekend52.
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Uit het tweede huwelijk:
6. Israël Drabbe, ged. Bergen op Zoom 9-10-1650, overl. vóór 10-3-166750.
7. Johannes Drabbe, ged. Bergen op Zoom 27-12-1652, notaris ald., overl./begr. Bergen op Zoom

26/30-6-1710, otr. ald. 30-11-1685 Philippina Reijgersman, ged. Bergen op Zoom 19-11-1658,
overl./begr. ald. 20/26-1 -1725, dr. van Dierck Reijgersman en Johanna de Neve. Uit dit huwelijk zijn
vier kinderen bekend53.

8. Manhijs Drabbe, ged. Bergen op Zoom 25-7-1655, overl. vóór 14-4-1659.
9. Elisabeth Drabbe, ged. Axel 4-3-1657.

10. Matlhijs Drabbe, ged. Axel 14-4-1659, overl. vóór 10-3-166750.

II. Jacob Drabbe, ged. Zierikzee 12-3-1643, brouwer te Zaamslag, overl. (of begr.) ald. 31-8-1713, otr./tr.
Axel 16-6/5-7-1668 Lijsebeth Overdulve,j.d. van Breskens54, begr. Zaamslag 12-12-1729, dr. van Cornelis
Leendertse Overdulve, landbouwer onder Axel, en Susanna Anraet55.
Uit dit huwelijk (vanaf het derde kind is de volgorde onzeker):

1. Matthijs Drabbe, ged. Axel 4-8-1669 (get.56: Leenden Overdulve en Corstijne Drabbe), woont te
Zaamslag57, is doopgetuige voor enkele familieleden58, begr. Zaamslag 9-3-1720.

2. Agatha Drabbe, ged. Axel 15-1-1671 (get.: Neeltie Overdulve).
3. Cornelis Drabbe, geb. (j.g. van Neuzen) Terneuzen, landman in Beoostenblij Benoorden in Axeleram-

bacht, voogd en doopgetuige t.b.v. verschillende familieleden59, overl. tussen 2-3 en 18-5-172060, tr.
Axel 25-4-1698 Amelia van de Voorde, ged. ald. 3-2-1666, wed. (met drie kinderen) van Jan Her-
mans, dr. van Gillis van de Voorde en Janneken Abbaerts. Uit dit huwelijk vier kinderen bekend61.

4. Francois Drabbe 62, woonde te Zaamslag, overl. (begr.?) ald. 25-04-170663, tr. ca. (of na) 11 -7-1.70564

Cornelia Westdijck, wed. (met drie kinderen) van Christiaen Leunis (wagenmaker te Zaamslag, zn.
van Claes Leunis en Francijntie Bale), dr. van Marinus Westdijck en Janneken Dingenis. Zij otr. (2)
Axel 7-1-1708 Jan Rombouts (stiefvader van haar eerste man); otr. (3) Axel 25-11-1713 Adriaen
Dekkers, j.g. van Hoek. Van Francois Drabbe is één kind bekend65.

5. Susanna Drabbe 66, begr. Zaamslag 14-6-1742, otr./tr. Hulst 12/30-7-170467 Johannes Berger, geb.
ca. 27-6-166368, 'Capt. des Armes onder Capt. Batenburgh', later 'sheeren dienaar van Zaamslag'69,
begr. Zaamslag 29-6-1757. Hij otr. (2) Axel 16-3-1743 Pieternella de Loore, j.d. van Neuzen, wonend
op Stoppeldijkerveer.

6. Pieternella Drabbe, j.d. van Zaamslag, begr. ald. 12-6-1723, otr./tr. Zaamslag 7/29-1 -1708™ Jan
Huijssen, ged. ald. 19-3-168470, meester-kleermaker, ouderling, begr. Zaamslag 2-11-1748, zn. van
Cornelis Huijssen en Catelijntje Goossen. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend7'.

7. Cornelia Drabbe, j.d. van Zaamslag, otrVtr. Hoek 24-1/9-2-1710 Aalbregi Snoep, geb. (j.m. van)
Kattendijke (Zuid-Beveland), schoolmeester te Kattendijke (1699-1708), te Hoek (vanaf 1708), wedr.
(met kinderen) van Elisabeth van Hessen. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend72.

8? Lowijs Drabbe, j.m. van Overslag, otr./tr. Axel 30-11-1703/13-2-1704 Anna van Lare, j.d. uit de
Autrichepolder.

9? Jacobus Drabbe''3.
10? Marinus Drabbe, schoenmaker en schoenlapper te Zaamslag74, begr. ald. 27-10-1739.
11? Johanna (Janna) Drabbe, zuster en erfgename van Matthijs Drabbe (haar oudste broer?), verkoopt

de van hem geërfde bezittingen in 174056.

Overzicht van de jongere lijn (Christiaen Drabbe en zijn nakomelingen)
Ook de familieverhoudingen rondom Jacobus Drabbe uit Renesse zijn nu bekend; de
nakomelingen van Christiaen Drabbe:
I. Christiaen Drabbe (zn. van Jacob Matthijsz. Drabbe, burgemeester van Bergen op Zoom, en diens eerste
vrouw Stijntken Marinus), ged. Bergen op Zoom 7-9-1616, brouwer te Renesse, schepen ald., als opperas-
sistent VOC naar Oost-Indië vertrokken 6-11-1650, otr. Zierikzee/Bergen op Zoom 14/15-5-1643, tr. Ber-
gen op Zoom 16-6-1643 Apollonia de Witte, j.d. van Zierikzee.
Uit dit huwelijk:

. 1. Anthonij Drabbe, ged. Renesse 18-12-1644 (get.56: Jacob Drabbe (oom), Dina Drabbe (tante), Corne-
lia Drabbe (tante) en Catrijna de Witte (tante)).

2. Jacobus, volgt II.

II. Jacobus Drabbe, ged. Renesse 27-10-1647 (get.: Justus Turck (aangehuwde oom), Pieter Pocke (aange-
huwde oom) en Cornelia Drabbe (tante)), landrechter te Zierikzee (1696), begr. ald. (in 'de Suijtkerck' -
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het zuidelijk deel vandeSt. Lievens Monsterkerk 'voorde vonte') 6-4-1696, otrVtr. (l)Zierikzee 10/26-4-
1672 Martha Bolle, ged. Zonnemaire 31-1-1649, overl. vóór 25-6-1673, dr. van ds. Johannes Bolle en
Maria de Witte; otr./tr. (2) Zierikzee 25-6/20-7-1673 Levina Bruijnvisch, ged. ald. 10-12-1651, overl. vóór
25-9-1693, dr. van ds. Cornelis Bruijnvisch en Adriana de Huijbert; otr./tr. (3) Zierikzee/Zonnemaire 21-
5/21 -6-1694 Maria Ruijte, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 5-11 -1648, begr. Zierikzee (Jacobskapel) 18-11-
1726, dr. van Lieven Ruijte en Johanna Plasschaert.
Uit het tweede huwelijk (vijf kinderen bekend):

1. Amplonia Dmbbe, ged. Zierikzee 22-4-1674 (get.: Cornelis Bruijnvisch (oom) en Catharina de Witte
(oudtante)), tr. (1) Liefkenshoek 18-6-1696 Bastiaan Vannius, ged. Zierikzee 7-7-1669, meester-
zeilmaker ald., begr. Zierikzee (Noordkerk) 9-8-1701, zn. van Adriaen Pieterse Vannius en Levina
Vogelaer; tr. (2) Zierikzee 18-10-1703 Gerrit Rijmberch, j.m. van Hoogstrate. Uit haar eerste huwelijk
zijn vier kinderen bekend75.

2. Cornelis Drabbe, ged. Zierikzee 7-12-1681 (get.: burgem. Cornelis Mulock, juffr. Magdalena
Bruijnvisch (oudtante) en juffr. Abigil de Ridder (aangehuwde tante)), begr. ald. (in 'de Suijtkerck
voor de vonte'; in hetzelfde graf waar zijn vader was begraven) 10-8-1696.

3. Anthonij Drabbe, doop niet gevonden, maar blijkens Raze 4064, 1 -5-1696, en Raze 4043, akte 71,
17-6-1697 (RAZ) was hij ouder dan zijn broer Adriaan, begr. (in 'de Suijtkerck voor de vonte') 15-5-
169876.

4. Adriaan Drabbe, ged. Zierikzee 9-1-1686 (get.: Jacobus Walrandt, Catharina de Witte (oudtante),
juffr. Levina Munnicx, huisvr. van burgem. Mulock), begr. ald. (in 'de Suijtkerck voor de vonte')
sept. 1697.

5. Catrina Drabbe, ged. Zierikzee 19-4-1693 (get.: dhr. Pieter van Couwenburgh, tresorier van Zierik-
zee, juffr. Johanna van Couwenburgh, huisvr. van ds. Pieter Bruijnvisch, predikant te Dreischor),
overl. vóór 1-5-169677.

Afronding
Het voorafgaande toont duidelijk aan dat men nooit mag 'blindvaren' op wat door
anderen is gepubliceerd. Een steeds terugkerende vraag is: heb ik alles correct geno-
teerd, heb ik mijn bronnen voldoende benut, heb ik de juiste gevolgtrekkingen ge-
maakt? Men kan zo onder de ban zij n van een bepaalde vondst of veronderstelling, dat
een laatste, noodzakelijke controle licht over het hoofd wordt gezien.

Het probleem van de twee neven is opgelost. Daarmee zijn uiteraard niet alle vra-
gen beantwoord. Mogelijk kan later onderzoek hier duidelijkheid brengen. De Vos
publiceerde de juiste huwelijkscombinatie. Jammer genoeg liet hij zich door Van Dam
van Isselt gemakkelijk overhalen tot diens foutieve zienswijze. Hun navorsingen (en
de mijne) werden overigens bemoeilijkt door het feit dat men in die tijd niet zo honk-
vast was als graag van onze voorouders wordt aangenomen. Er vonden nogal wat
verhuizingen plaats; ook Christiaen, Matthijs en diens zoon Jacob Drabbe deden daar
ijverig aan mee.

Opvallend bij de hier genoemde personen is de onfortuinlijke gang van zaken in
hun respectievelijke brouwerijen in Renesse, Bergen op Zoom en Zaamslag. De oorza-
ken waren mogelijk verschillend, het uiteindelijke resultaat was hetzelfde.

Amplonia, de dochter van Jacobus (Christiaenszoon) Drabbe kon, mede dank zij
enkele erfenissen, aanzien en status handhaven, maar voor de nakomelingen van Ja-
cob (Matthijszoon) Drabbe was dat 'geluk' niet weggelegd. Een illustratie van de op-
en neergaande lijn die door veel families heenloopt!

De lacune in de Zeeuwse archieven, veroorzaakt door het bombardement op Mid-
delburg, werpt voor veel historisch en genealogisch onderzoek een barrière op. Ge-
bruik van secundaire bronnen kan er toe bijdragen dat een gesteld doel toch wordt
bereikt. In het geval van de gelijknamige neven Drabbe leverden een testament en een
tweetal koopakten, in combinatie met een aantal ondersteunende gegevens, voldoende
materiaal om tot resultaat te komen. •
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Noten
Gebruikte afkortingen:
GAA = Gem. archief Axel; GABoZ = Gem. archief Bergen op Zoom; GASD = Gem.
archief Schouwen en Duiveland te Zierikzee; HGZ = Hervormde Gemeente Zaamslag;
WSD = Archief Waterschap Schouwen en Duiveland te Nieuwerkerk; RAZ = Rijksar-
chief in Zeeland te Middelburg; G. A.DTB - Genealogische afschriften Doop-, Trouw,
Begraaf- en Lidmatenregisters; Raze = Rechterlijke archieven Zeeuwse eilanden;
Razvl = Rechterlijke archieven Zeeuwsch-Vlaanderen; WAA = Weeskamer Axel en
Axelerambacht.

1. De Nederlandsche Leeuw 52 (1934), kol. 113-117; kol. 138-142 en 147-149; De Nederlandsche
Leeuw 53 (1935), kol. 118-122.

2. P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee, Middelburg 1931, pag. 124,290,325,535 en 828; hiervan
zijn voor dit artikel de gegevens van pag. 290 en 325 van belang.

3. GASD, Poorterboeken, 30-3-1639, borg Roelant de Pau; Matthijs Drabbe wordt daar als brouwer
vermeld. Op 30-10-1646 verleende het stadsbestuur hem toestemming brandewijn te 'disteleren', mits
hij voldeed aan de voorschriften (GASD, Stadsarch. Z'zee, voorl. nr. 3, Resoluties van de Raad, 1644-
1652). In zijn doctoraal scriptie De laaving staat gereed, waar is het dorstend leed? Bierbrouwerijnij-
verheid in Zierikzee, 1500-1850 (KU Nijmegen 1992) geeft A.C.J. Hagesteijn een overzicht van de
bierbrouwerijen te Zierikzee en hun eigenaars. Matthijs Drabbe wordt daarbij niet vermeld. Tussen
1639 en 1650, de periode waarin hij te Zierikzee werkzaam was, is geen eigenaar bekend van de
bierbrouwerij op het terrein van het voormalige Predikherenklooster aan de Nieuwe St. Janstraat.
Eigenaar-brouwer Cornelis Jan Eijnoutse betrekt in 1639 een nieuwe brouwerij aan de zuidzijde van
de Oude Haven. Op 31 -5-1654 verkrijgt Pieter Mogge toestemming om bier te brouwen. Volgens het
'Quohier van den honderdsten penning' (GASD, Stadsarch. Z'zee, voorl. nr. 405) is Pieter Mogge dan
eigenaar van de brouwerij aan de Nieuwe St. Janstraat. Mogelijk was in de.tussenliggende periode
hier de brouwerij van Matthijs Drabbe gevestigd. Een financieel geschil, waarbij Pieter Mogge door
de familie Drabbe wordt aangesproken, geeft aan dat tussen beide partijen een duidelijke connectie
bestaat (GABoZ, not. aren. nr. 68, 23-11-1654).

4. RAZ, Raze 5063a (Schepenregister Renesse), 27-7-1644, fol. 4-4v.; de naam van de brouwerij is
bekend uit GABoZ, not. arch. nr. 43, 30-6-1648.

5. P.D. de Vos: De Vroedschap van Zierikzee, pag. 290 en 325.
6. W.E.van Dam van Isselt: De Wapenheraut 22 (1918), pag. 332-333.
7. Verschillende vermeldingen: GBAoZ, o.a. not. arch. nr. 45, 6-1-1651; nr. 106, 22-2-1656; GAA o.a.

Razvl 778, 12-7-1661.
8. RAZ, Raze 5063a, 8-5-1645, 7-2-1646, 19-9-1646, 29-10-1647 en 1-1-1648.
9. RAZ, Raze 5063a, 5-1-1647; hier worden de volgende familieleden van Christiaen Drabbe genoemd:

'den E. Hr. Jacop Drabbe d'oude, sijn vader, Heer Burgemeester van de stat Bergen op Soom, mitsga-
ders Adrijaen Drabbe, Heer schepen der voors. stede van Bergen op Soom (= broer) ende Justus Turcq
(= zwager) ende Jacop Drabbe de jonge, rentmeester der stadt Breda (= broer), Matis Drabbe, brouwer
tot Zierixzee (= broer)'. Gezamenlijk lenen zij aan Christiaen een bedrag van 1250 Carolus gulden
en£ 150Vlaems.

10. Zie: Taxandria (1919). Vanaf pag. 102/103 wordt hier door W.E. van Dam van Isselt een weergave
gegeven van het 'Memoriael van den heer Drabbe Saliger aengaende sijn voorouders en sijn bedrijf'.
Dit betreft Jacob Drabbe (1602-1663), burgemeester van Breda.

11. De naam van het schip is door Van Dam van Isselt gevonden in het 'Uijtloopboekje 1603-1700' van
de VOC.

12. RAZ, DTB Zierikzee, nrs. 4A, 4B, 5A en 5B.
13. RAZ, Verz. De Vos, nrs. 8, 13, 15, 16, 17 en 34.
14. RAZ, Verz. De Vos, nr. 40, pag. 211-212 en 217-218.
15. De originele stukken in deze zaak zijn niet gevonden, maar de schepenakte van 8-5-1648 verwijst naar

de betreffende uitspraken van 25 en 28 okt. 1647 (RAZ, Raze 5063A).
16. RAZ, Raze 5063a, fol. 37-38.
17. GABoZ, not. arch. nr. 43, 30-6-1648.
18. Idem, 28-3-1648.
19. RAZ, Raze 5063a, fol. 42.
20. RAZ, Raze 5063a, fol. 44.
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21. RAZ, Raze 4985, 10-5-1648.
22. RAZ, Verz. De Vos nr. 21: Jacobus Drabbe, j.m. wonende aan de Melkmarkt, belijdenis te Zierikzee,

1-4-1668.
23. Dat hij inderdaad te Leuven is geboren, wordt bevestigd in het 'Memoriael' van Jacob Drabbe, burge-

meester van Breda (Taxandria (1919), pag. 103), zie noot 10.
24. W.E. van Dam van Isselt, in: De Wapenheraut 24 (1920), pag. 145-146; en in: De Nederlandsche

Leeuw 52 (1934), kol. 141.
25. RAZ, Weeskamer van Zierikzee, 8-5-1696.
26. RAZ, Raze 4014, nr. 413, 29-11 -1687.
27. RAZ, Raze 4064, 1-5-1696 en Raze 4043, akte 71, 27-6-1697.
28. GASD, Stadsarch. Z'zee, voorl. nr. 9, Resoluties van de Raad, 1689-1697. In de studie Het Patriciaat

van Zierikzee tijdens de Republiek van H. van Dijk en D.J. Roorda (Rotterdam/Leiden sept. 1979)
wordt een kwalificatie van de verschillende ambten gemaakt: 1 is de laagste, 5 de hoogste kwalifica-
tie. De landrechter (commissaris van 't landrecht) krijgt als waardering kwalificatie 3.

29. Isaak Tirion, Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, dl. 19, Zeeland,
Amsterdam 1751, pag. 427-429.

30. GASD, Stadsarch. Z'zee, voorl. nr. 9.
31. RAZ, Raze 4043, akte 71, 27-6-1697.
32. Zie noot 31. In 1692 is ze nog in leven; ze wordt dan als 'Juffr. Adriana de Witte, wed. van d'heer

Secrets Pieter Poucke' genoemd in 'Den Veldboucke en overloper op mijns Heeren van Oostersteijns
ambagt...'. Ze is eigenares van landerijen in de omgeving van Oosterland (WSD, nr. 102; in dit archief
ook andere vindplaatsen).

33. Bron huwelijk: RAZ, Verz. De Vos, nr. 34, pag. 46.
34. RAZ, Raze 4720, fol. 48v.
35. RAZ, Raze 4064.
36. RAZ, Weeskamer Zierikzee, voorl. nr. 433, bevat behalve staat en inventaris van de goederen van

Amand de Clercq(opgemaakt na diens overlijden), ook de huw. voorw. tussen hem en Catharina de
Witte en hun gezamenlijk testament van 10-9-1677.

37. Zie noot 31; een andere vermelding van hem: RAZ, Weeskamer Z'zee, voorl. nr. 19, 11-7-1698.
38. GAA, Razvl 681, fol. 22v (enz.) 28-12-1674.
39. GAA, Razvl 683, fol. 81.
40. Onderzoek naar de originele akten in het Gem. Archief van Hulst leverde geen resultaat op.
41. GAA, Stadsarch. Axel, nr. 653a, 18-11-1687.
42. GAA, Razvl 541, 14-12-1686,7-6-1687,2-10-1688,29-10-1688; idem, Razvl 542,9-12-1702, 23-5-

1705,26-9-1705.
43. A.C.J. Hagesteijn, De laaving staat gereed..., zie noot 3.
44. GABoZ, Weeskamer, deel 16, fol. 164 enz., 183 enz., 199 enz.: Matthijs Drabbe kan aflossing en

rente niet betalen, daarom vindt een gedwongen verkoop plaats.
45. Zie voor nakomelingen van Johannes Drabbe: Nederland 's Patriciaat 1 (1916). Vanuit Zeeuws oog-

punt is het interessant dat de Domburgse schilderes M.J.S.L. Elout-Drabbe ook tot deze tak behoorde.
46. GAA, Razvl 778, 10-3-1667, test. van Matthijs Drabbe; idem, Razvl 525, 18-6-1667, hier is sprake

van de kinderen van wijlen Matthijs Drabbe.
47. RAZ, Weeskamer Zierikzee, inv. nr. 8, fol. 12v; zie ook: idem, 25-1-1650, fol. 2.
48. Weeskamer BoZ: 24-7-1648 worden als kinderen van Jacob Cornelis Bollaert en Cornelia Franchoijs

genoemd: Pieternelle en Cornelis Bollaert. Razvl 525, 18-6-1667 noemt bij de erfgenamen alleen
Cornelis Jacobs Bollaert.

49. GAA, Razvl 778, test. van Matthijs Drabbe.
50. Niet meer in leven op genoemde datum (GAA, Razvl 778).
51. GAA,WAA826, fol. 219v.
52. Kinderen van Christina Drabbe en Johannes de Pree: a. Janneke de Pree, ged. Axel 5-6-1672 (get. o.a.

Jacobus Drabbe); b. Remeeus de Pree, ged. Axel 4-6-1673 (get. o.a. Lijsebeth Drabbe = mogelijk
Lijsebeth Overdulve, echtgen. van Jacob Drabbe).

53. Kinderen van Johannes Drabbe en Philippina Reijgersman: a. Maria Drabbe, ged. Bergen op Zoom
20-10-1687, overl. ald. 10-11-1704; b. Theodorus Drabbe, ged. Bergen op Zoom 3-11-1688, notaris
ald., procureur en griffier van het Leenhof te Bergen op Zoom, overl./begr. ald. 17/20-6-1716, otr. ald.
21-10-1707 Catharina Hochedé, ged. ald. 10-7-1686, dr. van kapitein-luit. Louis Hochedé en Huberti-
na Coenraats; zij hertr. Oosterhout apr. 1717 luit. Laurens van der Does, wedr. uit Gelderland; c.
Johanna Drabbe, ged. Bergen op Zoom 25-3-1691, otr./tr. ald. 7/23-5-1712 Pieter Gijsbert Noodt, ged.
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Nijmegen 4-4-1681, o.a. gouverneur van Kaap de Goede Hoop, zn. van Johan Noodt en Gertuda
Urmondt; d. Jan Drabbe, ged. Bergen op Zoom 3-7-1692, overl. 3-9-1692; e. Matthijs Drabbe, ged.
Bergen op Zoom 29-12-1694, schepen, burgemeester enz. ald., overl./begr. ald. 24/28-5-1739, tr. Dina
de Moor.

54. De geboorte van Lijsebeth Overdulve kan gesteld worden tussen 1645 en 1650; de ondertrouw van
haar ouders vond plaats te Breskens25-11-1645; vóór jan. 1650 vestigde het gezin zich onder Axel.
Het doopboek van Breskens vertoont tussen 1645 en 1650 een aantal manco's.

55. Zowel van vaders- als van moederszijde is de afstamming van Lijsebeth Overdulve terug te voeren
naar Schouwen. Haar vader, Comelis Leendertse Overdulve, wordt bij zijn ondertrouw 'j.m. van
Haemstede' genoemd; haar moeder, Susanna Anraet, is weliswaar in Breskens geboren, maar het
huwelijk van haar ouders (Jan Anraet en Agatha de Waele) is gesloten te Zierikzee. De familie van
Agatha de Waele is door De Vos behandeld in De Vroedschap van Zierikzee.

56. In deze en het volgende hoofdstuk worden doopgetuigen alleen vermeld, wanneer ze van belang zijn
voor het vaststellen van de familierelatie.

57. GAA, Razvl 719, fol. 291, 16-7-1718; Matthijs Drabbe bekent schuldig te zijn aan juffr. Geertruijdt
van Swalmen, wed. Bentle 100 Car.gld., hij stelt zich borg met persoon en goederen ('huijs, schuur,
erve staande en gelegen op den dorpe van Saamslagh en door comparant bewoont'). Is dit hetzelfde
'huijs en erve', dat Johanna (Janna) Drabbe later van haar broer Matthijs erft? Ze laat deze bezittingen
in 1740 voor verkoop taxeren (GAA, Razvl 765,2-7-1740 en Razvl 687, 7-7-1740). Als deze laatste
Matthijs identiek is met Matthijs Drabbe, die in 1718 in Zaamslag woonde en daar in 1720 overleed,
behoort Johanna Drabbe eveneens tot het gezin van Jacob Drabbe en Lijsebeth Overdulve. In Razvl
687 (zie boven) wordt gesproken over een schuld wegens geleverd leer. Is hier sprake van een nagela-
ten schuld van Marinis Drabbe, die schoenmaker en schoenlapper te Zaamslag was, of heeft ook
Matthijs Drabbe beroepshalve met leer gewerkt?

58. Doopgetuige te Axel 13-3-1701 voor een zoon van zijn broer Cornelis; idem Zaamslag 11-2-1710
voor een zoon van zijn zuster Pieternella.

59. Voogd over Francois, zoon van zijn overl. broer Francois (GAA, WAA 828,,fol. 36v, 11-12-1706;
bij testament (GAA, Razvl 818, 6-11-1709) door zijn oom Nicolaas Overdulve aangewezen als toe-
komstig voogd van diens minderjarige kinderen en als zodanig aangesteld 2-3-1720 (GAA, WAA
830). Doopgetuige te Zaamslag 29-9-1715 voor een dochter van zijn zuster Pieternella en te Axel 21 -
8-1718 voor een dochter van zijn stiefdochter Elisabeth Hermans.

60. GAA, Waa 830, fol. 98v, 2-3-1720; Cornelis Drabbe, landman in Beoostenblij benoorden, Axel,
wordt aangesteld als voogd over de nagelaten wezen van zijn oom Nicolaas Overdulve. Idem, fol.
117v, 18-5-1720, Amelia van de Voorde, wed. van Cornelis Drabbe verzoekt de Weeskamer van Axel
als voogd over de twee minderj. kinderen uit haar huwelijk met Corn. Drabbe aan te wijzen Jan
Huijssen te Zaamslag, aangezien hij de naaste 'bloetvrient' is.

61. Kinderen van Cornelis Drabbe en Amelia van de Voorde: a. Jacobus Drabbe (geen doop gevonden;
GAA Razvl 830, 24-5-1732, bewijst dat hij een zoon is van bovengenoemd echtpaar), tr. Cornelia de
Putter, dr. van Cornelis Cornelisz. de Putter en Adriaantje Aalbrechtsen van Alteren, hieruit nakome-
lingen; b. Gillis Drabbe, ged. Axel 13-3-1701 (get.: Matthijs Drabbe, Frans Drabbe, Tanneke Her-
mans); begr. Axel 16-5-1701; c. Gillis Drabbe, ged. Axel jaar 1705 (get.: Pieter van de Velde, Lisa-
beth Samans, Frans Drabbe), tr. (1) Sara Riemens, otr./tr. (2) Hoek 13/28-2-1745 Rachel v.d. Weele,
j.d.van Zaamslag, otr./tr. (3) Hoek/Terneuzen 18-2/5-3-1758 Geertruij Jansen, j.d. van Hoek, dr. van
Jan Jansen en Maatje de Hond, uit alle huwelijken nakomelingen; d. Lisebeth Drabbe, ged. Axel 19-8-
1708 (get.: Claas Overdulve, Cornelia Wesdijk); overl. vóór 18-5-1720 (niet in leven bij overlijden
van de vader).

62. Hij is in 1701 en 1705 doopget. te Axel voor zoons van zijn broer Cornelis, zie noot 66.
63. GAA, WAA 828, fol. 36v, 11-12-1706. De weduwe bewoont een huis met erf te Zaamslag. Als voog-

den over hun minderjarige zoon zijn aangesteld Cornelis Drabbe (oom) en Cornelis den Hollander.
64. Datum vcrwezing van de kinderen uit het eerste huwelijk van Cornelia Westdijck (GAA, WAA 827).

Het overl. van Christiaen Leunis is te Zaamslag ingeschreven 31-3-1705 (RAZ).
65. Volgens de in noot 68 genoemde weesakte heette de wees Francois en was hij 7 weken oud (postuum

geb. okt. 1706). Van Dam van Isselt verklaart in De Nederlandsche Leeuw 53 (1935), kol. 122, dat
hij in de Lijst van begraven personen te Axel (van 1 januari 1709 tot 31 december 1709) gevonden
heeft: 'den 25 meerte begraven in de kerkhoft Cornelia Drabbe, het kinde van Fransois Drabbe'. Deze
begraaflijst is nergens aangetroffen. Is Cornelia mogelijk een dochter uit een eerder huwelijk?

66. Samen met haar man is ze 1-8-1723 doopgetuige te Hoek voor Zusanna Snoep, dochter van haar
zuster Cornelia Drabbe en Aalbregt Snoep.
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67. RAZ, TB.Hulst: de officier (= Batenburgh) consenteerde, de bruijtsmoeder consenteerde.
68. Geboortedatum is ontleend aan leeftijdsopgave in Begraafboek Zaamslag (RAZ).
69. Actaboek.Zaamslag (HGZ), 24-9-1732 en Begraafboek Zaamslag (RAZ), 29-6-1757: 'des heeren

dienaar van Zaamslagh', d.w.z. dat hij door de ambachtsheer van Zaamslag was aangesteld als assis-
tent van de schout. Het fam. archief De Somer (RAZ, inv. 346) bevat een aantal akten van insinuatie
(= gerechtelijke aanzeggingen van vonnis) verricht door Jan Berger. Met zijn vrouw maakte hij 11-11-
1727 een gemeenschappelijk testament (GAA, Razvl 831), waaruit blijkt dat het echtpaar kinderloos
was en ook niet meer op kinderschap rekende. Daarvan uitgaande kan het geboortejaar van Susanna
Drabbe vóór 1685 worden gesteld, wat correspondeert met de huwelijksdatum.

70. RAZ, GADTB 122.
71. Kinderen van Pieternella Drabbe en Jan Huijssen (RAZ, G.A.DTB 122; uit het verloren gegane origi-

neel van het doopboek zijn slechts van twee kinderen de doopget. genoteerd): a. Cornelis Huijssen,
ged. Zaamslag 11-2-1710 (get.: Jacobus Drabbe, Matthijs Drabbe en Margrietie Huijssen); b. Jacob
Huijssen, ged. Zaamslag 7-5-1713; c. Elisabeth Huijssen, ged. Zaamslag 29-9-1715 (get.: Cornelis
Drabbe, Jacobus de Bruijne, Pieternella Wensdijk); d. Catharina Huijssen, ged. Zaamslag 28-11 -1717;
e. Jan Huijssen, ged. Zaamslag 16-1-1720; f. Francois Huijssen, ged. Zaamslag 15-2-1722.

72. Uit dit huwelijk werden geboren: a. Elisabeth Snoep, geb./ged. Hoek 1/4-10-171 l;b. Adriana Snoep,
gebVged. Hoek 10/16-4-1713; c. Cornelis Snoep, geb./ged. Hoek 6/10-5-1716; d. Johanna Snoep,
geb./ged. Hoek 27/29-1-1719; e. Zuzanna Snoep, geb./ged. Hoek 30-7/1-8-1723 (get. o.a. Johannes
Berger en Zuzanna Drabbe).

73. Mogelijk is hij de Jacobus Drabbe die (GAA, Razvl 765, 8-3-1721) 40'/2 roede grond bezit te Zaam-
slag 'in den crijngh van 't dorp', waarvoor hij cijnsplichtig is aan de Heer van Zaamslag. Ook is een
Jacobus Drabbe als 'eigen neeff' voogd over drie zoons van wijlen Jacob Niessen (Nijssen) en Catha-
rina Haak (GAA, WAA 833, fol. 119, 19-3-1735). Vooralsnog is onduidelijk over welke Jacobus
Drabbe hier gesproken wordt.

74. Actaboeken Zaamslag (HGZ, 7-11-1712), hierin wordt een verdeling gemaakt van de uit te besteden
werkzaamheden t.b.v. de armenzorg: '...het schoenmaken Hendrik de Smit en Marinis Drabbe en het
schoenlappen Marinis Drabbe...'.

75. Uit het eerste huwelijk van Amplonia Drabbe zijn vier kinderen bekend: a. Jacoba Vannius, ged.
Zierikzee 14-4-1697, begr. ald. 29-5-1752, tr. ald. 3-2-1729 Mels Compagne, ged. ald. 8-7-1685,
overl. ald. febr. 1754, zn. van Pieter Compagne en Maria Vannius (Mels C. was een volle neef van
Jacoba Vannius); b. Janna Vannius, ged. Z'zee 13-7-1698, begr. ald. 4-9-1698; c. Adriaen Vannius,
ged. Z'zee 23-8-1699; d. Levina Vannius, ged. Z'zee 4-3-1701.

76. Testament 25-9-1697 (RAZ, Raze 4065); weesakte 11-7-1698 RAZ Weeskamer Z'zee, voorl. nr. 19).
77. Ze is niet meer in leven, wanneer op deze datum een akte wordt opgesteld (RAZ, Raze 4064).

EEN ZIERIKZEESE DRIELING IN 1627

Twee- of drielingen behoorden in het verleden tot de zeldzaamheden. Kwamen tweelingen nog wel eens
voor, drie- of vierlingen werden sporadisch geboren. Daarom trok de geboorte van een drieling in Zierikzee
in 1627 bijzondere aandacht.

In de vergadering van de raad op woensdag 13 januari 1627 deelden de beide burgemeesters mee dat
zij door de familie van de moeder van de drieling waren benaderd. Die moeder was Gillisken Dane, gehuwd
met Aeljaen (ook: Eliaari) Lievensz. De familie had de burgemeesters verzocht om als peters aanwezig te
zijn bij de doop van de drieling, allen jongens.

De raad vond de gebeurtenis dermate belangrijk dat positief werd beslist op het verzoek. Bovendien
werd besloten de kraamvrouw vijftig Carolusguldens als een verering te geven, met een half vat goed bier
en een tonnetje wijn. Tenslotte kreeg ieder kind een lijfrentebrief van 2 Vlaamse ponden, echter met dien
verstande dat deze niet verkocht of verpand mochten worden. Als peters werden aangewezen burgemeester
Adriaen de Huybert en thesaurier Cornelis Cooper. Zij mochten een beslissing nemen over de naamgeving,
die, zo lijkt het, werd overgelaten aan het stadsbestuur.

De volgende dag, donderdag 14 januari, werden de drie kinderen gedoopt. De naamgeving origineel,
namelijk Abraham, Isaac en Jacob, de drie aartsvaders van Israël. Die naamgeving sloot aan bij de algeme-
ne belangstelling voor oud-testamentische namen. Voor de ouders en hun familie was de vreugde spoedig
voorbij, want helaas overleden de drie kinderen de dag na de doop.
(GA Schouwen-Duiveland, Arch. stad Zierikzee, Resoluties van de raad, 1615-1627) H. UIL
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AANZET TOT DE GESCHIEDENIS
VAN DE JOODSE BURGERS VAN ZIERIKZEE

door C.M. BIERENS

Inleiding
Aan het eind van de 18e eeuw vestigden de eerste Joodse families zich in Zierikzee.
In het vermaarde poortersboek komen we de volgende Joodse burgers tegen: Levij
Zadok, 24 jaar, afkomstig uit Oss, verkreeg het poorterrecht op 26 september 1791;
Benjamin Levij, 45 jaar, uit Rotterdam, met echtgenote Jannetje Mozes en met drie
kinderen, verkreeg het poorterrecht op 23 oktober 1797.

Levij Zadok alias Zadok Levi Soesman, de eerste Joodse burger van Zierikzee1, is
omstreeks 1764 in Oss geboren als kind van Levi Salomon Soesman en Saartje Zadok.
Hij was getrouwd met Roosje Levinson, die in Dordrecht is geboren op 5 oktober
1768. Hun zoon Simon Levi is in Rotterdam geboren op 15 maart 1792. Het gezin is
in Zierikzee niet bekend geworden onder de naam Soesman, maar onder die van Van
Oss. In 1797 heeft Zadok Levi van Oss het pand D 490-thans Oude Haven 36-be-
trokken en er zijn zaak, een soort bazaar, gedreven. Hij is daar ook overleden, op 30
januari 1832. Bij hem kon in 1811 een hoeveelheid charters van vóór 1700, afkomstig
uit het stedelijk archief, worden achterhaald. Deze waren verkocht om te dienen als
scheurpapier.

Tot de eerste Joden die zich in Zierikzee gevestigd hebben, behoort ook Aaron Levi
Levinson. Hij is 1 maart 1771 in Zweeds-Pommeren geboren, hetzij in Stralsund,
hetzij in Greifswald. Zijn vader was Levi Levinson, overleden in Greifswald, zijn
moeder Henriëtte Isacks, ook geschreven als Jetta lsaaci, geboren in Mecklenburg in
1745 en overleden in Zierikzee op 2 augustus 1829. Aaron Levinson was 'medicinae
doctor'; hij wordt ook wel 'militaire dokter' genoemd. In 1796 vestigt hij zich vanuit
Amsterdam in Zierikzee, bewoont er het pand A 365 - thans Paardenstraat 12-14 - en
overlijdt daar op 30 september 1821. Hij was manhig (bestuurslid van een Joodse
gemeente) van 1817-1821. Zijn vrouw heette Fanny Capelmann. In 1812 hebben zij
een dochtertje gekregen, Louise Henriëtte, dat binnen het jaar is gestorven.

Er was ook een Johanna Henriëtte Levinson in Zierikzee, geboren te Greifswald (in
1793?) als dochter van Alexander Levinson, ook genoemd Levi Levinson, en Henrie-

jette Izacks. Zij was een zuster van de arts Aaron Levinson, na diens het overlijden in
1821 en het overlijden van haar moeder in 1829 is zij getrouwd met Mozes Abraham
Cohen Schoning (zie bij 'Onderwijs'). Toen zij in 1819 samen met haar moeder het
huidige pand Visstraat 14 bewoonde, was bij hen in huis zekere Rachel Manuel, die
in 1746, ook in Greifswald, moet zijn geboren.

Synagoge 1825
Het aantal Israëlieten is gestadig opgelopen, zowel door vestiging als door geboorte,
zodat het verlangen naar een geïnstitutionaliseerde organisatie allengs toenam. Krach-
tens Souverein Besluit van 12 juni 1814 waarbij de Hoofdcommissie tot de Zaken der
Israëlieten ingesteld werd, was Middelburg aangewezen als 'hoofdsynagoge' voor
Zeeland en op 29 september 1816 stelden de parnassijns van Middelburg de gedele-
geerden van Zierikzee rechtstreeks de vraag: 'voelt de gemeente Zierikzee zich in
staat en voelt het de begeerte om tot een synode te worden gecreëerd onder de onder-
werping aan de bepalingen bij het Algemeen Reglement voorgeschreven?'3. Toen een
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'missive' met de instemming van Zierikzee was ontvangen, besloten de parnassijns
de Hoofdcommissie voor te stellen over te gaan tot vestiging van een 'ringsynagoge'
Zierikzee, tot benoeming van een bestuur en te verzoeken deze installatie mogelijk te
maken vóór het eind van het jaar4. Bij schrijven van de commissaris-generaal, 'provi-
sioneel belast met de Zaken der Hervormden en andere Eerediensten, behalve dien der
Roomsch-Catholyken', heeft de stichting van de ringsynagoge Zierikzee haar beslag
gekregen op 28 december 1816.

jy
?

Reglement van de Ringsynagoge Zierikzee uit 1817. De halfrondgeplaatste titel is geschreven in Hebreeuws
quadraatschrift, daarna volgt een gedeelte Hebreeuws in Rasjischrift, terwijl de paragrafen van het eigen-
lijke reglement in Jiddische schrijfletters zijn genoteerd

Ook bekrachtigde de commissaris-generaal 8 januari 1817 op voordracht van de
Middelburgse parnassim (parnassijns) de benoeming van de Zierikzeese manhigim
Zadok Levi van Oss als opzichter, 'Med. Doctor' Aron Levinson als penningmeester
en Izaak Wessels uit Nieuwerkerk als ouderling, dit laatste een hoedanigheid destijds
gebezigd door de Hoofdcommissie, in het huidige Israëlitische bestel onbekend. Het
'Reglement der Nederlandsche Israëlitische Ring Sijnagoge te Zierikzee, goedgekeurd
door ons Parnasym der nederlandsche Israëlitische hoofd Synagoge te Middelburg'
dateert eveneens uit 1817.

Op 14 februari 1799 keurde het stadsbestuur het verzoek van Joodse zijde goed om
een plaats te huren ofte kopen voor godsdienstoefeningen. Wij kunnen aannemen dat
van meet af aan een geschikte ruimte in het pand D 490 aan de Oude Haven als plaats
van samenkomst gediend heeft (zie Inleiding).
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Vertrek in het pand Oude Haven 36 te Zierikzee;
wellicht heeft dit gediend als plaats van samenkomst van na 1797 tot de bouw van de synagoge in 1825

Een mogelijkheid om een eigen synagoge te bouwen deed zich voor toen er een huis
annex timmermanswinkel in de Meelstraat te koop kwam. Dit perceel werd aange-
kocht, de opstallen gesloopt. Ter plaatse werd de synagoge gebouwd met daarnaast
twee woninkjes waar 'eertijds een houtloods' had gestaan. Aangezien deze loods op
grond van het kerkhof van de statige Sint Lievens Monsterkerk stond, bleef de Israëli-
tische Gemeente verplicht erfpacht te betalen aan de Hervormde Gemeente.

Op vrijdag 2 september 1825 werd de nieuwe synagoge als bedehuis in gebruik
genomen. De wetsrollen werden met versierde koetsen van de gebedsruimte aan de
Oude Haven afgehaald. Zij werden plechtig de nieuwe synagoge in de Meelstraat
binnengebracht en zevenmaal de bima (lezenaar) rondgedragen terwijl de psalmen
122, 127, 29, 30, 134, 135 en 150 gezongen werden door de bekende chazzan bij de
Israëlitische gemeente te Dordrecht, S.H. Heilbron met zijn assistenten. Hierna hield
Eduard Pino, voorzanger en onderwijzer bij de Zierikzeese kille (Jiddisch voor 'ge-
meente') een rede in het Nederduits. Na het plechtige gebed 'voor Z.M. de Koning,
H.M. de Koningin en het ganse Koninklijke Huis', sprak Simon Levi van Oss Zz.,
secretaris van het kerkbestuur, een dankwoord. De inwijding werd door een aantal
notabelen en afgevaardigden bijgewoond. 'Des zaterdags hield de heer Pino een rede-
voering in het Hoogduits'5.

De parnassijns van Middelburg waren op 28 april 1825 in een buitengewone verga-
dering bijeengekomen met een register voor inschrijving van giften ter inwendige
verfraaiing van de synagoge in aanbouw en het verzoek 'tot deze inschrijving de be-
hulpzame hand te willen bieden'. De parnassijns voteerden twintig gulden uit de kas,
terwijl Mozes Levieson en A. Hendrix, de secretaris, als petit comité zich bij de leden
vervoegden om geld of sieraden op te halen6. Deze collecte heeft een bedrag van
ƒ 98,75 opgebracht! Geen wonder dat de H.H. Manhigim het bestuur van de Hoofdsy-
nagoge extra uitnodigden tot bijwoning van de inwijding. Door het overlijden van de
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achtenswaardige heer Rebbe (godsdienstleraar) Simon ben Naftali Hendrix te Middel-
burg op 24 augustus 1825 bleek dit evenwel onmogelijk te zijn.

Eduard Pino is in augustus 1797 in de omgeving van Elberfeld geboren uit Sander
Samuel Pino en Edel Salomons. In 1825 sprak hij bij de inwijding van de synagoge
en op 20 augustus 1828 trouwde hij te Zierikzee met Roosje Frenk, geboren te Rotter-
dam 6 oktober 1804 als dochter van Marcus Henoch Frenk (overleden aldaar 11 sep-
tember 1819)enSaarf/eL€vj(diein 1828 nog in Zierikzee woonde). Op 12 november
1829 wordt in Zierikzee hun zoon Edel Pino geboren.

In april 1830 vraagt Pino een week vrij wegens ziekte van zijn vader, die in Tiel
woont. Hij krijgt dat, maar gaat (ook) naar Steenwijk, 'en heeft zich daar geëngageerd
tegen primo mei 1830'7. De manhigim willen hem geen ontslag geven en Pino zegt
niet langer te willen blijven dan tot ultimo april. De manhigim vragen Burgemeester
en Wethouders assistentie 'om hun de in te slane weg te willen wijzen'. B & W menen
ook dat Pino zijn dienst dient te vervullen tot ultimo december! Pino heeft zich niet
laten weerhouden. Ultimo mei verzoeken de manhigim der Nederlandse Israëlitische
Ringsynagoge te Zierikzee, tegelijk de schoolverzorgers der Israëlitische Godsdiensti-
ge Armschool, B & W om toekenning van tractement ten behoeve van Aron Jonas
Gemsberg, godsdienstig onderwijzer der 2e klasse en Jacob Gemsberg, maatschappe-
lijk onderwijzer der 3e klasse, vanaf 1 mei 1830. B & W bepalen echter dat alleen
Jacob de gewone jaarwedde a ƒ 100 van stadswege zal ontvangen. Overigens zijn de
Gemsbergen niet verder binnen ons aandachtsveld verschenen.

Het laatst bedoelde verzoek van de manhigim, dat zich in de correspondentie van
het stadsbestuur bevindt, was verzegeld met een rood lakstempel voorstellend de
Davidster met er omheen de woorden Ring Synagoge Dis, maar verder onleesbaar.
We hebben geen soortgelijk exemplaar aangetroffen. In Dispositie no. XIII 7 mei
1817 van Koning Willem 1 staat dat de Israëlitische Hoofdsynagogen als zegel of
cachet bezigen 'een gouden leeuw op een rood veld vasthoudende het zogenaamde
schild van David'. Dit schild van David, in het Hebreeuws 'mageen David', wordt ook
wel Davidster genoemd. Heeft het bestuur van de ringsynagoge Zierikzee, hoewel dus
niet een hoofdsynagoge zijnde, soms toch gecachetteerd met de Davidster en als mo-
gelijke tekst: Ring Synagoge Dispos. 28 dec. 1816 (zie 'Synagoge 1921')?

Uniek lakstempel op een request van 30 mei
1830 van het bestuur van de Ringsynagoge
aan het stadsbestuur
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Scherpenisse 1821
Behalve op Schouwen-Duiveland hebben zich op het eind van de 18e eeuw ook Jo-
den op het eiland Tholen gevestigd. Een familie Van Broek vestigt zich al in 1795 in
Scherpenisse; in 1816 wonen er ook Joodse burgers in Stad Tholen en in Sint Maar-
tensdijk. Al deze plaatsen ressorteerden onder de ringsynagoge van Zierikzee. Nu
bedroeg de afstand Scherpenisse-Zierikzee zeker vier uur lopen plus een half uur
varen! Geen wonder dat de Tholenaars naar andere mogelijkheden zochten. In 1818
komt Levi Lazarus van Broek met een voorstel voor een bijkerk op het eiland Tholen
zelf en inderdaad, het heeft de Hoofdcommissie 'goedgedocht' Scherpenisse m.i.v.
31 december 1821 tot een bijkerk binnen de kerkelijke ring van Zierikzee te verklaren
en Levi Lazarus van Broek tot kerkmeester te benoemen.

Er is echter (financiële) frictie tussen de manhigim van Zierikzee en de kerkmeester
van Scherpenisse blijven bestaan en ook op het eiland Tholen zelf leefde men verder
van de Eendracht af dan men wel waande. Het overlijden van de kerkmeester op 25
april 1831 betekende ook het einde van de bijkerk.

Levi Lazarus van Broek, zoon van Lazarus Levi van Broek en zekere Elisabeth, is
in Wallhausen bij Bad Kreuznach geboren op 15 augustus 17608. Zijn vouw Hester
Levi Wassenaar, dochter van Levi Wassenaar en Antje Levi, is geboren te Waalwijk
in februari 1765 en overleden te Scherpenisse op 27 januari 1837.

Onderwijs
Nu er in Zierikzee synagogeruimte en lokaliteit ter beschikking stond en het aantal
Joodse kinderen in de stad toenam, ontstond er behoefte aan een functionaris die gods-
dienstonderricht in Joodse trant aan de jongens kon geven met daarnaast enig alge-
meen onderwijs, terwijl tevens de functies van chazzan (voorlezer) en dergelijke door
hem vervuld zouden kunnen worden. De regering van het Koninkrijk der Nederlanden
streefde naar de integratie van de Joodse bevolking. De eisen gesteld aan de leerkrach-
ten, de leerschool en de leerstof werden stelselmatig opgevoerd. De onderwijzers
waren in rangen verdeeld en om in rang te stijgen, moest aan bepaalde eisen worden
voldaan. De overheid droeg alleen bij in de kosten als er ook algemeen onderwijs
gegeven werd. Zo gebeurde het ook in Zierikzee totdat de Onderwijswet van 1857
bepaalde dat er alleen buiten de normale schooluren godsdienstig onderwijs gegeven
mocht worden tenzij de besturen afzagen van overheidssubsidie. Deze bepaling is
fnuikend geweest voor het Joodse onderwijs in de mediene, vooral in de kleine killen9.

In 1860 werd de Joodse school voor maatschappelijk onderwijs in Zierikzee opge-
heven. Toen de Hoofdcommissie verzocht spoedig de jaarlijkse staat der school in te
zenden, luidde de klacht van 25 mei 1862: 'Sedert november is er geen onderwijzer
alhier en mitsdien zijn de kinderen van godsdienstig onderwijs verstoken, de Israëliti-
sche gemeente zelf is buiten staat om daarin te voorzien. Is er een mogelijkheid dat
er een onderwijzer geheel uit de subsidie betaald kan worden?'10. Er is geen antwoord
bekend, het schooltje heeft derhalve het lot gedeeld van zovele scholen in de Israëliti-
sche gemeenten in den lande, maar toch is het mogelijk een, weliswaar onvolledige,
opsomming te geven van (godsdienst)onderwijzers, die in Zierikzee werkzaam waren:

1. Efraim Jonas First is niet alleen de enige Joodse leraar die in Zierikzee begraven ligt, zijn zerk is ook
de oudste op de begraafplaats en staat apart en haaks op alle overige zerken. Hij zal in 1753 zijn
geboren; hij overleed in Zierikzee op 10 november 1823. De synagoge in de Meelstraat heeft hij niet
gekend. Op zijn zerk staan opgeheven handen afgebeeld, aangevende de afstammelingen van de
hogepriester Aaron. Had hij familiebanden met Dordrecht?

2. Eduard Pino (zie 'Synagoge 1825').
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3. Aron Jonas Gemsberg en Jacob Gemsberg (zie 'Synagoge 1825').
4. Mozes Abraham Schoning is in Appingedam geboren op 30 december 1805 en op 6 januari 1806

besneden door Levy Samuel. Hij was een zoon van Abraham Mozes Cohen Schoning en Rebekka
Mozes Levi, die in 1836 nog in Appingedam woonden. Hij trouwde te Zierikzee op 23 augustus 1832
met Johanna Henriëtte Levinson (zie 'Inleiding'); de bruidegom woonde in 1832 in Willemstad.

5. Hijman Frenker kwam uit Kraków (Krakau), waar hij 17 juli 1808 was geboren. Hij was op 17okto-
ber 1831 van Middelharnis gekomen. In zijn Zierikzeese tijd was hij ongehuwd.

6. Samuel van Son, een weduwnaar, geboren te Amsterdam 16 juni 1791, kwam op 20 september 1837
uit Bergen op Zoom naar Zierikzee.

7. Izaak Ridlich is geboren in de plaats Kolo bij Kalisz in Polen op 18 juli 1800. Hij kwam naar Zierik-
zee op 8 juni 1839 en vertrok 13 augustus 1840 naar Dordrecht. Hij was getrouwd met Sara van
Wijhe, geboren te Delden op 12 oktober 1816. Gedurende hun verblijf in Zierikzee werd dochter
Jochebed Ridlich geboren, op 28 september 1839.

8. De naam van de ongehuwde Joseph Jonathanzoon verschijnt als sjouchet (beestensnijder, ritueel
slachter) in 1837 in de notulen van de parnassijns i.v.m. de praktijk van de beestensnijding".

9. De jonge ongetrouwde Leopold Jarowslawsky, geboren te Wroclaw (Breslau) op 29 augustus 1819,
laatst komende van Londen, werd op 31 december 1842 door de manhigim aangenomen als gods-
dienstonderwijzer-voorlezer-koster-beestensnijder zoals al zijn collega's voor en na hem.

Deze lijst kent vervolgens om onopgehelderde redenen een onderbreking. De volgen-
de onderwijzers zijn geen schoolmeesters meer, maar kunnen wel met (de) andere
taken belast geweest zijn:

10. Louis Croisei Sz. werd in Delft geboren op 14 september 1878. Vanuit Zwartsluis vestigde zich in
Zierikzee op 10 augustus 1903. Nog in hetzelfde jaar was hij secretaris van de Israëlitische Gemeente.
Hij ging op 10 juni 1904 in ondertrouw met Kaatje van Leeuwen, uit Den Haag, maar geboren te
Monster op 18 januari 1875. Zij kwam in Zierikzee op 4 augustus 1904. Louis en Kaatje bewoonden
het pand B 99 - thans Melkmarkt 12 - tot 5 mei 1905, toen zij naar Den Haag vertrokken.

11. Hartog Mozes Trompetter, geboren te Hoorn op 4 februari 1868, kwam vanuit Woerden naar Zierik-
zee op 7 april 1905 en vertrok 7 juli 1911 naar Roermond. Zijn vrouw was Sientje de Jong, geboren
te Bolsward op 4 mei 1869 als dochter van Rachel Levi de Jong. Hartog en Rachel hadden had een
zoon, Mozes Trompetter, die was geboren te Woerden op 15 september 1897. Er was ook nog zekere
Hendrina Trompetter; zij is geboren te Hoorn op 9 juli 1873, kwam vanuit Amsterdam op 20 maart
1905 in Zierikzee, keerde 25 september 1905 naar Amsterdam terug, kwam nogmaals in Zierikzee,
op 5 december 1907, om deze stad op 16 april 1908 weer te ruilen voor Keulen.

12. Emanuel Bloemendal is in Smilde geboren op 4 september 1887. Vanuit Ambt Almelo kwam hij op
12 oktober 1908 in Zierikzee en vertrok van daar naar Gouda op 1 februari 1912. Hij woonde in bij
de familie Frankel-Wijzenbeek (zie 'Rond de eeuwwisseling').

13. Philip Cohen, geboren te Zevenaar op 23 mei 1866, kwam vanuit Beverwijk op 17 april 1912 in
Zierikzee, maar vertrok op 15 september 1913 naar De Steeg (Gld.). Het gezin van deze godsdienston-
derwijzer bestond uit zijn vrouw Froukje Hagens, geboren te Het Bildt op 21 februari 1874 (zij was
winkelierster in glas en aardewerk), benevens de kinderen Rena Estella en Hartog Jacob, geboren te
Beverwijk, resp. op 11 oktober 1908 en 15 mei 1911. Van 31 augustus 1912 tot 4 april 1913 is ook
de manszuster Henriëtte Jacob Cohen bij hen in huis geweest; zij was geboren te Zevenaar op 18
augustus 1867 en vertrok van Zierikzee naar Oudewater.

14. De rij godsdienstleraren wordt afgesloten door Naphtali Polack. Hij was te Leeuwarden geboren op
14 oktober 1852 en kwam in Zierikzee op I oktober 1914. Zijn vrouw was Sara Joëls Schaap, gebo-
ren te Ooststellingwerf. Zij verlieten Zierikzee op 6 oktober 1920, naar Winschoten.

Synagoge 1875
Op 3 september 1875 vierde de kille het 50-jarig bestaan van de synagoge in de Meel-
straat. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door het Dagelijks Bestuur en
enkele leden van de Gemeenteraad van Zierikzee, benevens een Hervormd predikant.
De feestrede werd uitgesproken doorM. Boutelje uit Middelburg, die, uitgaande van
Psalm 133, de nadruk legde op de eendracht binnen een kleine kring zonder dewelke
een halve eeuw geleden het niet tot de bouw van deze synagoge had kunnen komen.
Voorts wees hij op de grote vrijheid, die de Joden in het land genoten. Hierna werd
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het woord gevoerd door de manhig-opzichter Marcus Abraham Frenk en de chazzan
Benjamin Salomon van Kloeten. Het hoogtepunt van de feestelijkheid vormden echter
de gebeden en gezangen waarmee de dag werd besloten12.

Benjamin Salomon van Kloeten, geboren te Rotterdam omstreeks 1837, heeft als
chazzan en manhig grote verdiensten voor de Zierikzeese kille gehad. De stad had in
de 19e eeuw enige tabaksindustrie en Van Kloeten was als sigarenmaker naar Zierik-
zee gekomen en bracht daar vele jaren door. Zijn vrouw heette Sara Henoch Frenk.
Na de dochters Antje, op 16 maart 1861, en Wilhelmina, op 27 februari 1862, werd
zoon Salomon Benjamin geboren, op 4 december 1864, alle drie in Zierikzee. De zoon
huwde Ester Heijmans en uit hen zijn in Zierikzee geboren Sara, op 8 januari 1891,
en Joseph Salomon, op 1 februari 1892.

Antje van Kloeten is op 19 maart 1890 in Zierikzee getrouwd met Henri Heijmans,
geboren te Breda op 23 december 1866, zoon van Joseph David Heijmans en Maria
Schoning, beiden wonende te Breda. Getuigen waren Antje's broer en de godsdienstle-
raar Heijman Meijer van Beem uit Middelburg, die twee jaar tevoren gesproken had
bij de inwijding van de nieuwe synagoge (zie 'Synagoge 1888'). Eenjaar later, op 26
mei 1891, trouwde er weer een dochter van de familie Van Kloeten in Zierikzee. Het
betrof Grietje, die ergens anders geboren was op 17 oktober 1873. De bruidegom was
Benjamin Isaak Gompers, geboren te Nijmegen op 5 juni 1867, zoon van lsaak Gom-
pers en Lea Sanders, beiden wonende te Gouda.

Het was B.S. van Kloeten die zich in de 'Zierikzeesche Nieuwsbode' van 12 juni
1888 onder de aanhef 'Edele Menschenvrienden' ontfermde over de gevluchte familie
Eckerling in Zierikzee. Het betrof de familie van de lakenfabrikant Salomon Eckerling
uit Balta bij Odessa, beklagenswaardige slachtoffers van een pogrom, die berooid en
verminkt in Zierikzee beland waren. Met medeweten van burgemeester J.P.N. Erme-
rins deed Van Kloeten een beroep op de liefdadigheid van de inwoners van de stad,
de provincie en het land.

Synagoge 1888
Toen de synagoge van 1825 een zestigtal jaren in gebruik geweest was, bleek hij aan
vernieuwing toe te zijn. Burgemeester Ermerins stimuleerde een inzameling onder de
burgerij die ƒ 1.5444 opleverde. Op 11 mei 1888 kon de eerste steen worden gelegd
door de vijfjarige Bram Frenk en vrijdag 24 augustus 1888 kon de nieuwe synagoge
op dezelfde plaats in de Meelstraat ingewijd worden. De burgemeester ontving als
waardering een zilveren schaal. In aanwezigheid van de gelovigen en vele genodigden
begon de inwijdingsdienst 's middags om 4 uur. De inwijdingsrede werd gehouden
door H.M. van Beem, godsdienstleraar en chazzan te Middelburg. Na afloop van de
ceremoniën hield B.S. van Kloeten, chazzan van Zierikzee, een toespraak (zoals hij
dat ook in 1875 gedaan had), waarin hij de nadruk op verdraagzaamheid legde.

In dit nieuwe gebedshuis kwamen ook de fraaie geschenken van 1875 prachtig uit:
het voorhangsel van de Ark van karmozijnrood fluweel geborduurd met goud- en
zilverdraad en omzet met gouden franjes en even rijk bewerkte kleden ter bewaring
van de wetsrollen en voor op de bima13. Middels een advertentie in de 'Zierikzeesche
Courant' verontschuldigde het Israëlitisch kerkbestuur zich dat het 'wegens de beperk-
te ruimte niet in de gelegenheid geweest was de hernieuwde synagoge op die dag open
te stellen voor het publiek en nodigde een ieder uit op de aanstaande zondag van 12
tot 4 uur'.

Abraham Salomon Frenk is geboren te Zierikzee op 9 mei 1883, in het pand B 5 -
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thans Appelmarkt 9 - als oudste kind van Salomon Abraham Frenk en Mietje van
Klaveren. In 1943 is hij omgekomen. Een blijvende herinnering aan zijn aanwezigheid
in Zierikzee vormt de familienaam op zijn slachthuis in d'n Hem, no. 24: 'Slachthuis
van de fam. A.S. Frenk'. Moge het gespaard blijven!

Begraafplaats 1799
Als er in de 18e eeuw Joodse overledenen in Stad en Land van Zierikzee op een Is-
raëlitische begraafplaats ter aarde besteld dienden te worden, kon dit alleen buiten het
eiland gebeuren, met de nodige moeilijkheden daaraan verbonden. In 1794 werden er
twee kinderen van Zadok Levi over water vervoerd naar Middelburg om aldaar te
worden begraven.

In het verslag van de raadsvergadering van Zierikzee van 7 januari 1799 komt de
volgende passage voor: 'geleezen den requeste van eenige Jooden, woonende binnen
deeze stad, verzoekende vrijheid om een Huys te Huuren ofte Koopen tot Uitoeffe-
ning van hunnen Godsdienst en dus om te dienen voor hunnen kerk, alsmeede om van
de stad te mogen erlangen een Open plaats buiten de Stad geschikt tot een begraaf-
plaats voor hunne dooden'. Het laatste verzoek werd welwillend ontvangen en het
stadsbestuur stelde 17 april 1799 als begraafplaats beschikbaar 'een gedeelte van den
Bleijk agter het zoogenaamde Laproosenhuis aan de Gragtweg buyten de Noordhaven-
poort' ('bleijk' is Zeeuws voor bleekveld).

Het leprozenhuis dateerde van 1472. Tweehonderd jaar later kwam het aan de Her-
vormde Gemeente die het als armenhuis in gebruik nam. Verwaarloosd werd het in
1800 door een storm onherstelbaar beschadigd; het werd afgebroken. Van de stenen
werd er een muur rondom de begraafplaats gezet. Een toegangshek met het jaartal
5609/1848 werd in 1970 vervangen door een nieuw hek met als inscriptie in de He-
breeuwse taal de woorden uit Job 3 vs. 19 'de kleine en de grote is daar, en de knecht
vrij van zijn heer' (volgens de Statenvertaling).

Op het terrein van de begraafplaats heeft een metaheerhuis gestaan14. Op 27 decem-
ber 1911 werd er herstel werk op de begraafplaats verricht. Het ging hier zeker om het
metaarhuis, want de metselaar verwerkte een viertal nieuwe pannen en één nieuwe
vorste voor ƒ 3,05. Met 'vorste' wordt de nok bedoeld. Hofmuur en reinigingshuis
bestaan thans niet meer15.

Op de begraafplaats bevinden zich 21 grafstenen, waarvan er 20 rechtop staan,
soms gestut als krasse moerbeibomen. Alleen die van Regina Wilkens-Gras, die in
Zierikzee overleed op 16 december 1941, is een kleine liggende steen met Nederland-
se tekst. In de 'Kroniek van het land van de Zeemeermin' is in de aflevering van 1983
een waardevol artikel verschenen van J. Geers onder de titel 'Hier is verborgen'. De
verdienste van deze Hervormde predikant is gelegen in de identificatie van alle stenen.
De opzet van dit artikel laat echter niet toe de namen in genealogisch verband toe te
lichten.

Armbestuur
Naast het hervormd 'Diaconie Armbestuur', het 'Roomsch Catholijk Diaconie Armbe-
stuur', het 'Evangelisch Luthersch Diaconie Armbestuur' en het 'Burgerlijk Armbe-
stuur' is ook het 'Israëlitisch Armbestuur' al in 1829 werkzaam. Enkele voorbeelden:
de Hagenaar Samuel Polak (zoon van Samuel Polak en Marianna Samuels en echtge-
noot van Engeltje Huisman, die allen in Den Haag woonden) kwam te overlijden in
Zierikzee op 24 september 1829 en werd daar op kosten van het Armbestuur begra-
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ven. De manhigim hebben met tussenkomst van B & W van Zierikzee en 's-Graven-
hage gepoogd de kosten te verhalen op de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge,
maar de parnassim achtten het bedrag veel te hoog (er bestond in Den Haag een begra-
fenissociëteit) en het Armbestuur van Zierikzee draaide voor de meer-kosten op.

Abraham de Wolf lag in een hospitaal in Leuven, hetgeen het Armbestuur tien gul-
den kostte. Op oudejaarsdag 1829 kwam Engeltje Marcus Frank, de weduwe van
Samuel Jacob Barkelou, om ondersteuning voor haar gezin met kleine kindertjes
smeken. De armverzorgers, zijnde de manhiggim Zadok Levi van Oss en Samuel Ben-
jamin Polak, wendden zich in arren moede aldus tot het stadsbestuur: 'Zoo neme
Manhigim de Vrijheid hun Ed. Achtb. te verzoeken om enige raad en onderstand in
deze haggelijke toestand te willen ondersteunen. In de vleiende hoop van favorable
antwoord te mogen verkrijgen'16.

Bezien vanuit het jaar 1997 is de armoede in de 19e eeuw onvoorstelbaar geweest.
In 1852 kwam een deel van de gehele Zierikzeese bevolking voor bedeling in aanmer-
king. In 1860 bedroegen de wezenlijke ontvangsten van het Israëlitisch Armbestuur
ƒ 412,21 w.o. ƒ 120 gemeentelijke subsidie. De werkelijk gedane uitgaven bedroegen
ƒ 420,01 in de vorm van geld, paasbrood, gort, vlees, erwten, huishuur, schoenen,
kousen, klompen, een deken, medicijnen en turf17. Een gewichtige bepaling in de
Armenwet van 1854 was dat de geboorteplaats bepalend bleef voor de bedeling. Zo
had in 1860 het Israëlitisch Armbestuur nog betalingen te doen en wel ƒ 38,65 aan de
stad Groningen, zijnde het restant van een schuld wegens verplegingskosten over 1848
(!) en aan de stad Tilburg over 1849, enz. Hier stonden ook wel restituties tegenover.

Weverij 1858
In de jaren dertig van de 19e eeuw rezen er plannen om in Zeeland weverijen op te
richten ter bestrijding van de werkloosheid en de armoede. Burgemeester M.C. de
Crane van Zierikzee maakte zich sterk voor zijn stad en in 1838 werd er bekend dat
er in Zierikzee een weverij gevestigd zou worden. Eerst werd deze in een voormalige
kazerne ondergebracht, maar op 7 september 1840 legde de directeur F. Campbell de
eerste steen voor een officieel fabrieksgebouw van enige allure en wel aan de Zuidzij-
de van het Kerkhof bij de ruïne van de St. Lievenskerk. Hoe belangrijk deze kortston-
dige industrie op sociaal-economisch gebied voor Zierikzee ook geweest moge zijn,
de Joodse gemeenschap ter plaatse heeft er geen garen bij gesponnen, de onderhavige
bevolkingsregisters laten daarover geen twijfel bestaan18.

Wel werd de genoemde directeur vervangen door de ongehuwde Samuel Wertheim
(geboren te Amsterdam op 16 april 1806), die zich op 1 mei 1841 vanuit Almelo in
Zierikzee vestigde. In 1858 nog benoemd tot manhigopzichter vroeg hij in het daarop-
volgende jaar reeds ontslag wegens verhuizing naar elders.

Beroepen
Zoals overal in den lande sinds 1800 heeft de Joodse burgerij zich, wat beroep betreft,
ook in Zierikzee op het commerciële vlak bewogen: winkelier, koopman, uitdrager,
vleeschhouwer, slachter, veekoopman. Benjamin Salomon van Kloeten was sigaren-
maker, zijn broer Joseph Salomon van Kloeten was paraplumaker, Simon Levi van Oss
Zz (Zz betekent niet Zierikzee, maar Zadokszoon) was 'horloger', Nathan Samuel
Polak was 'debitant in loten', Abraham Levi de Wolf was hoedenmaker. Tot aan de
jaren veertig van deze eeuw waren de manufacturenzaak van Labzowski en de slagerij-
en van Frenk en Wilkens bekend in stad en land.
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Niet-middenstandsberoepen hadden de huisartsen Levinson (zie 'Inleiding'), An-
dreas E. Cohen Kohnrad (misschien afkomstig uit Pools gebied) en Regensburg. Een
unicum vormt de fabrieksdirecteur Wertheim (zie 'Weverij 1838'). Salomon Jacob
Philippus Regensburg is in Leiden geboren op 18 april 1876 als zoon van Abraham
Alexander Regensburg en Lea van Hes. Vanuit Den Haag, alwaar de ouders nog in
1910 woonden, kwam hij 8 oktober 1903 in Zierikzee en vestigde zich als huisarts in
'de Halve Mane' - nu Havenplein 24. Zijn echtgenote Naatje Polanus, geboren te
Ouder Amstel op 1 juli 1878, kwam 5 februari 1904 van Nieuwer Amstel naar Zierik-
zee. Zij hadden een zoon René Regensburg, geboren te Den Haag op 17 maart 1907.
Het gezin is op 17 mei 1912 naar de residentie vertrokken.

Aaron Regensburg, geboren te Leiden op 6 januari 1878, evenals zijn vader tand-
arts19, kwam 10 oktober 1903 in Zierikzee, vertrok 8 februari 1907 naar Utrecht,
kwam 22 juli 1908 weer terug naar Zierikzee en vertrok een maand later op de 22
augustus naar Bergen op Zoom. Hij trouwde te Zierikzee op 5 januari 1910 met Pie-
ternella Hendrika Maria de Mooy, aldaar geboren op 25 juni 1888 als dochter van de
tabakshandelaar Cornelis de Mooy en Hendrika Maria Tuytel.

Rond de eeuwwisseling
De Israëlitische Gemeente heeft een spaarbankboekje gehad bij de Nutsspaarbank in
Zierikzee van 1893 tot 191320. In 1903 bedroeg het tegoed ƒ 1.273,63>/2. In 1893 stond
het boekje op naam van Nathan Frenk en Benjamin Salomon van Kloeten, sinds 1901
op naam van Salomon Abraham Frenk, Arthur Frankel en Jacob Labzowski.

Met toestemming van B & W werden er collecten gehouden ten bate van weduwen
en wezen van overleden leden van de 'Bond van Oud en Actief dienende Israëlitische
militairen, Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland'. De ruimte waar godsdienst-
onderwijs werd gegeven, bij de synagoge, werd geregeld onderhouden: lambrisering
gemaakt, schoolgebouw geschilderd, telkens 2 hl cokes geleverd; een rekening uit
1906 vermeldt: 'Kachel school gepoest en geplaast 0,75''5.

Op 12 december 1821 ontvingen de parnassijns van Middelburg een brief 'van Z.
Exc. de Heer Staatsraad Directeur Generaal' met de dwingende maatregel dat niemand
besnijder en gevatter (degene die het knechtje vasthoudt tijdens de handeling) tegelijk
mag zijn en dat op straffe van het intrekken der akte van besnijdenis. Volgens de
notulen van de parnassijns d.d. 16 oktober 1825 zijn de manhigim van Zierikzee ver-
wittigd dat de kerkelijke besnijder Samuel Sussan was ontslagen (de reden wordt niet
vermeld), maar overigens blijven wij verstoken van enige kennis omtrent de besnijde-
nissen op Schouwen-Duiveland. Namen van een mohel (besnijder) zijn buiten ons
waarnemingsveld gebleven, evenals het bestaan van besnijdenisboekjes.

Met Rachel Henriques de Castro en haar zoon Jacob Emil Henriques de Castro
treffen wij éénmaal Portugees-Israëlieten in Zierikzee aan. Zij is als Rachel Manuel
te Uden geboren op 10 december 1866; haar zoon was geboren te Utrecht op 4 april
1894. Zij kwamen van en gingen naar Rotterdam en hun verblijf te Zierikzee duurde
van 12 november 1906 tot 30 april 1907.

Onder een chewre verstaat men in Joodse kringen een erkende vriendenkring met
een eigen sfeer, werkzaam op sociaal en charitatief gebied. In 1905 heeft Sara Horne-
man-Frenk nog ƒ 40 ontvangen voor de damesvereniging. Deze zal o.m. gezorgd
hebben voor de aankleding van de synagoge, voor het nertamied (altijd brandend licht,
Godslamp) e.d. Nadere toegang kon niet worden gevonden, evenmin de chewre voor
het verzorgen van doden volgens de Joodse wet, de gemiloet chassadiem.
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De begraafplaats werd geregeld verzorgd. Een tuinman ontving 'voor alfjarig on-
derhout van de begraafplaats ƒ 2,50'. Soms staat er bij: 'van af het gras ƒ 1,00 blijft
ƒ1,50'15.

Een bekende figuur in het Zierikzeese maatschappelijk leven was Arthur Frankel,
geboren te Zwolle op 30 juni 1853. Zijn vrouw, Mietje Wijzenbeek, was in Culemborg
geboren op 31 maart 1853. Vanuit Amsterdam kwamen ze zonder kinderen op 3 au-
gustus 1899 in Zierikzee, alwaar hun op 24 november van dat jaar een levenloze zoon
en op 2 augustus 1903 een zoon Jacob Frankel geboren werd. Op 20 augustus 1920
zijn ze naar Arnhem vertrokken. Frankel was sinds 1 augustus 1899 hoofdredacteur
van de 'Zierikzeesche Nieuwsbode'. Twintig jaar lang heeft hij zich voor de belangen
van de Zierikzeese bevolking en daarbuiten ingezet en bij zijn afscheid verdroot het
hem dat het eiland nog steeds van waterleiding verstoken was.

Synagoge 1921
Een en ander vermocht niet verhelen dat de Joodse gemeente aan kracht inboette.
Eigenlijk was het medieneleven in Nederland na 1870 al over zijn hoogtepunt heen.
Zoals zoveel mensen uit Zeeland wegtrokken naar Rotterdam of overzee, zo trokken
ook veel Joden weg uit de kleinere plaatsen omdat deze voor de handel te weinig
perspectief boden. In Zierikzee is het ook zo gegaan met het gevolg dat de onder-
houdskosten voor gebouw en godsdienstleraar ten laste van enkele families kwamen.
In 1913 werden er alleen nog diensten gehouden op feestdagen en dan moesten er b.v.
seminaristen geleend worden om aan minjan te komen21.

Het aantal Joodse burgers heeft in Zierikzee nooit de honderd bereikt. Het hoogste
aantal werd in 1852 gehaald: 91. Na 1860 met nog een aantal van 76, zette dé daling
sterk in. In 1875 waren er maar 44 zielen en na een stijging tot 50 in 1890 bleef het
aantal voortdurend minderen. Op 28 juli 1921 riep de secretaris van de Permanente
Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap,
Dr. D.M. Sluys, een ervaren bestuurder, de Zierikzeese Israëlieten op ter vergadering.
Gezien het kleine aantal gelovigen en het ontbreken van enige verwachting op aanwas,
werd op deze bijeenkomst het besluit genomen de kille van Zierikzee op te heffen!

De Leeuw van Juda zoals die nog steeds uitsteekt boven
het pand Meelstraat 55, de voormalige synagoge
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De synagoge was het huidige pand Meelstraat 55. De bovenruimte diende als syna-
goge, de benedenruimte als woonhuis. De bewoner, voor zover bekend nooit iemand
van Joodse huize, diende de Israëlitische 'kerk' schoon te houden en behoefde daarom
geen huur te betalen. Er bevond zich ook een mikwe (ritueel bad) in het pand. Het
volgende jaar werd de synagoge verkocht en verbouwd. De bovenverdieping is uit-
wendig als synagoge herkenbaar gebleven. In 1911 was het boograam nog grondig
opgeknapt: sponden uitgekapt, 14 ruiten geleverd, kozijn geschilderd voor de somma
van ƒ 9,01. Ook in 1997 telt dit raam dit veertiental ruiten nog! Wat ons ook rest is de
windvaan. Het is niet gelukt hem te dateren, maar bovenop de voormalige synagoge
blijft de windvaan prijken, voorstellend een leeuw met de Davidster of beter met het
schild van David in de voorpoten als symbool van Joods Zierikzee.

In de voorgevel was in 1888 een arduinen gedenksteen aangebracht met de tekst:
'De eerste steen gelegd door Abr. Sal. Frenk, oud 5 jaar. Het kerkbestuur N.A. Frenk,
voorzitter; A.I. Frank, penningm.; B.S. van Kloeten, secret. 1888 1 Siwan 5648'. De
steen is niet meer aanwezig. De verkopers uit 1922, het bestuur van de Nederlands-
Israëlitische Hoofdsynagoge te Middelburg, hebben bedongen dat de ark, de bima en
ook de gedenksteen uitgebroken moesten worden; sindsdien ontbreekt elk spoor22.

Zierikzeese jonge gezellen op het ijs van de Nieuwe Haven in de winter van 1941/42. In hun midden—maar
zonderde 'Jodenster' - Isidor van Dijk (zoon van Jacob van Dijken Cisella Heuman), geboren Oss 18-2-
1925, overleden 4-6-1943 (ver weg van Zierikzee)
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Tenslotte
In de stad handhaafden zich enkele zaken in de middenstand, slagers, een kleermaker.
Laura Labzowski-Heuman maakte gebruik van de KLM-lijn Vlissingen-Rotterdam om
de voorraden in de manufacturenhandel van de familie aan het Havenplein te comple-
teren.

Uiteraard is het godsdienstig leven gaan verflauwen ook al probeerde men kosjer
(ritueel bereid) te blijven eten en ook al bleven zekere kinderen een tijd lang gods-
dienstles ontvangen van een leraar van elders.

Tenslotte hebben de Joodse burgers van Zierikzee zich op 24 maart 1942 door de
bekende straten van de vertrouwde stad naar het station aan de gracht begeven. Van-
daar zijn ze met de stoomtram vertrokken. Eerst naar Amsterdam en toen naar Wester-
bork en toen nog veel verder ... •

Noten
1. Er zijn vóór 1791 geen Joden in Zierikzee te traceren.
2. P.D. de Vos, Aantekeningen over de lotgevallen van een archief, in: Nederlandsen Archievenblad, nrs.

3/4(1923/1924).
3. Notulen d.d. 29-9-1816 van parnassijns van de Nederlandsch Israëlitische Hoofdsynagoge te Middel-

burg.
4. Een ringsynagoge is ondergeschikt aan een hoofdsynagoge. De bestuursleden van een hoofdsynagoge

worden parnassijns of parnassim genoemd, die van een ringsynagoge manhigim (enkelvoud: manhig).
5. Zie het verslag in de Zierikzeesche Courant van 'Dingsdag den 6 September Ao. 1825'.
6. Notulen van parnassijns, d.d. 7-8-1825.
7. Correspondentie van het stadsbestuur van Zierikzee, d.d. 12-4-1830.
8. J. Bader, Kan ik mainteneren ... ?, Breda 1996, pag. 11.
9. Onder 'mediene' worden de Joodse gemeenten buiten Amsterdam en enkele andere grote steden

verstaan. Een 'kille' is een Joodse gemeente.
10. Rijksarchief in Zeeland (RAZ), Archief van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Zierikzee

(ANIGZ), toegangsnr. 54, inv. nr. 36.
11. Notulen van parnassijns, d.d. 23-7-1837.
12. Zie het verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 7-9-1875.
13. Idem, d.d. 24-8-1888.
14. Een metaheerhuis of metaarhuis is een reinigingshuis. Het dient voor de rituele reiniging van een

overledene en voor het opbaren van de kist vóór de begrafenis.
15. RAZ, ANIGZ, nr. 47: quitanties 1905-1921.
16. Correspondentie van het stadsbestuur van Zierikzee, d.d. 31-12-1829.
17. RAZ, ANIGZ, nr. 45: rekening van het Isr. Armbestuur over 1860 en 1861.
18. Dat de beroemde fabrikantenfamilie Salomonson uit Almelo een katoenweverij in Zierikzee vestigde

en daarmee Joodse arbeiders naar dit stadje trok, stoelt slechts op een ontoelaatbare conclusie. Zie b.v.
Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman, Pinkas: Geschiedenis van de Joodse gemeenschap
in Nederland, Ede/Antwerpen 1992, pag. 574.

19. A. Regensburg, Poststraat 32, Zierikzee adverteerde herhaaldelijk aldus: 'Kunsttanden en gebitten,
Mond- en Tandziekten. Dagelijks te consulteeren'.

20. RAZ, ANIGZ, nr. 46: spaarbankboekje 1893-1913.
21. Minjan is het vereiste quorum van tien kerkelijk meerderjarige mannen om een godsdienstoefening

te houden.
22. Zie: Acte van vervreemding d.d. 18-11-1921 ten overstaan van notaris Jacobus Sirnon Leonardus

Korteweg te Zierikzee. 'Door de verkoopers worden gereserveerd en uitgebroken: de Ark, de Biema
of het voorzangersgedeelte, en den gedenksteen in den voorgevel'.
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DRIEHONDERD JAAR MOOLENBURGH
OP SCHOUWEN-DUIVELAND

door N.A. DELST

Inleiding
Al in de eerste uitgave van Nederland's Patriciaat (1910) staat een stamreeks van het
geslacht Moolenburgh uit Brouwershaven. In de jaargang van 1951 verschijnt in deze
reeks weer een stamboom van deze familie, opgesteld door F. de Josselin de Jong,
'leider Rijks Genealogische Verzamelingen'. Ook de vroegere gemeente archivaris
van Zierikzee P.D. de Vos heeft zich voor deze familie geïnteresseerd. Waarschijnlijk
is hij de samensteller van de in 1910 verschenen genealogie. Zijn aantekeningen wor-
den bewaard in het Rijksarchief in Zeeland. In deze artikelen en bronnen worden een
paar zijtakken niet genoemd. Ook zijn er slechts enkele van de vele maatschappelijke
functies vermeld. Reden om de bestaande publicaties eens te herzien en aan te vullen,
waarbij uiteraard dankbaar gebruik is gemaakt van de genoemde artikelen.

De genealogie bestrijkt de periode van het laatst van de zestiende- tot het begin van
de twintigste eeuw. De familie woont dan merendeels binnen de 1 januari 1997 opge-
heven gemeente Brouwershaven die bestond uit de plaatsen Brouwershaven, Zonne-
maire met het daarmee in 1866 verenigde Bommenede, Noordgouwe en Dreischor.

Naam en herkomst
De genealogie vangt aan met Maerten Hendricks; hij woont te Brouwershaven. Voor
het eerst wordt hij vermeld in een weesakte die 29 december 1591 te Brouwershaven
is opgemaakt1. In 1602 wordt de erfenis afgewikkeld van Maijken Adriaen Danes
Haze, moeder van de eerste vrouw van Maerten Hendricks. Maerten tekent hier met
een merk dat een beetje lijkt op het wapen dat anderhalve eeuw later wordt gevoerd2:

Maerten Hendricks komt behalve onder patroniem vele malen voor met een beroeps-
aanduiding, aanvankelijk 'vleeshouwer', later 'beenhakker'. In een schepenakte van
18 juni 1626 waarin hij rogge op zijn land onder Zonnemaire in beslag neemt, wordt
voor de eerste maal een achternaam vermeld: Molenbergh 3. Een maand later wordt
hij, ook te Zonnemaire, Merten Hendricks Molewerf genoemd. Te Brouwershaven,
waar men toch wel wist wie met Maerten Hendricks bedoeld werd, is zijn achternaam
niet gebruikt.

Zijn zoon Hendrick, net als zijn vader in vele akten vermeld, komt aanvankelijk
onder patroniem voor. Vanaf ongeveer 1635 wordt hij vrijwel steeds met zijn achter-
naam (in vele varianten) aangeduid. Tot in de negentiende eeuw wordt de achternaam,
ook door de betrokkene zelf, op verschillende manieren gespeld. De meest gebruikte
schrijfwijze is aangehouden.
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Wapenbeschrijving
Er zijn verschillende zegels met de bovenstaande wapenafbeel-
ding gevonden. Zeker is dat schout Cornelis Moolenburgh (1717-
1771) er in 1769 mee heeft gezegeld4. Ook diens zoon Jacob ge-
bruikt dit wapenzegel, zoals J.H. Overbeeke beschrijft in het arti-
kel Schouwen Duivelandse familiewapens, in: Gens Nostra 24
(1969), pag. 130-131. Van een zegel dat berust in het dossier
'Moolenburgh' van het CBG is de herkomst niet vermeld.

Oudere generaties
In de periode 1570-1574 wordt te Brouwershaven zekere Maerten Jans Vleeshouwer
in een twintigtal schepenakten genoemd. Meestal gaat het over geldzaken. Blijkbaar
was hij vleeshouwer; waarschijnlijk ook landbouwer. Op 11 maart 1572 belooft Cor-
nelis Wittens (gehuwd met Adriana Maertens) zijn schoonvader Marten Jans geduren-
de zes jaar £ 6:-:- Vlaams uit te keren5. Cornelis krijgt hiervoor de eigendom van het
huis in de Nieuwstraat te Brouwershaven waarin Maerten Jans woont. Op de 'naastles-
ten' (30) maart 1571 wordt NeelkenAdriaens als vrouw van Maerten Jans Vleijschou-
wer vermeld6.

De schepenakten van Brouwershaven over de periode 1574-1580 zijn verloren
gegaan. In het volgende register komen we Maerten Jans Vleijschouwer niet meer
tegen. Mogelijk heeft hij een zoon Hendrick Maertens die de vader is van de als stam-
vader genoemde Maerten Hendricks Vleeshouwer. Van deze veronderstelde Hendrik
Maertens is geen spoor gevonden.

Andere families Molenburg
Er woonde te Brouwershaven nog een familie met dezelfde achternaam. Op 20 juli
1584 levert Cornelis Doens Molenaer een erf in de Poortdijk aan Cornelis Joosse
Smit. Zijn nakomelingen, waarin per generatie de voornamen Doen en Cornelis elkaar
afwisselen, noemen zich Molenburg. Hun naam zal afkomstig zijn van de 'Molen-
berch van de oude Zuijtmole' die gelegen heeft buiten de Zuidpoort te Brouwersha-
ven. Doen Cornelis Molenberch is in 1620 eigenaar van dit perceel7. Dit geslacht
woonde tot in de tweede helft van de 18e eeuw te Brouwershaven. Er is geen enkele
verbinding gevonden met de in dit artikel behandelde familie. Hetzelfde geldt voor de
in Noord-Beveland wonende familie Meulenberg.

Bronnen
Gegevens over de familie Moolenburgh liggen in de archieven op Schouwen-Duive-
land voor het oprapen. Er zijn honderden transportakten, boedelinventarissen en testa-
menten gevonden. Ze worden in deze genealogie niet genoemd. De nadruk is gelegd
op de vermelding van beroepen, maatschappelijke functies en woonplaatsen.

Tot en met generatie VI (omstreeks 1800) zijn de bronnen vermeld. In de negen-
tiende eeuw is het vinden van beroepen en functies eenvoudiger; de bevolkingsregis-
ters en de burgerlijke stand geven meestal wel een hoofdberoep. Veel nevenfuncties
zijn gehaald uit de plaatselijke kranten: de Zierikzeesche Courant en de Zierikzeesche
Nieuwsbode. Hierin vindt men veel gegevens over het dagelijks leven van onze voor-
ouders. De beroepen en functies vóór 1811 komen voornamelijk uit boedelinventaris-
sen, testamenten en polderarchieven. Brouwershaven heeft een rijke bron met de re-
keningen van de stad, de kerk en de verschillende armeninstellingen.
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De huidige adressen van plaatsen waar leden van de familie Moolenburgh in het
verleden gewoond hebben, zijn achterhaald door met behulp van transportakten, lid-
matenregisters, kohieren van huisschattingen, kadastrale leggers en bevolkingsregis-
ters de reeks van eigenaren en bewoners tot de huidige tijd te reconstrueren.

Genealogie
I. Maerten (Merten) Hendricks (Vleeshouwer) (Beenhacker) (Molenburgh) (Molen-
werf), woont te Brouwershaven aan de zuidzijde van de Markt [nu: 'Jagershuis',
Markt 28] (1593-1624) en de Oostdijk [nu: Molenstraat ongeveer no. 17] (1624-
overl.), beenhakker, vleeshouwer, slager (1612) (1625), waarschijnlijk ook landbou-
wer (blijkt uit het bezit van landbouwschuren en grond8), deken van het beenhakkers-
gilde (1613) (1617)9, pachter van de impost op het vlees (1631/1632)10, de verhoging
op de bieren (1617)", de maalderij (1610/1611)12, de slagerije (1610)'3, het zout
(1607)14, de waag (1607)15, de hoornbeesten en de bezaaide gemeten (1615)16 en op
het beestiaal (1610)'7, sergeant bij de compagnie 'De Oude Schutterij' (1618)'8, overl.
tussen 26-3-1641 en 15-6-164419, tr. (1 )Amploonken (Amplonia) Marinus (Copmoeij-
er), overl. 159120, dr. van Marinus Adriaense (Copmoeijer) en Maijcken Adriaen
Danes Haze; tr. (2) Brouwershaven juni/juli 159221 Maijcken Crijns (Wadde), overl.
161622, dr. van Quirijn Quirijnse Wadde, in 1620 op hoge leeftijd vermeld als uitroe-
per (stadsomroeper) te Brouwershaven (1620)23.

Uit het eerste huwelijk (voor zover bekend):

1. Pierijncken Maertens, geb. 1588/1589, naaister (1608)24, overl. tussen 17-12-
1666 en 27-12-166725, tr. vóór 1-11-162026 Jan Janse Boockaers (Bokaes, Bo-
kaers), woont na het overlijden van zijn schoonvader in diens huis aan de Molen-
straat, schipper (1620)27 te Brouwershaven, overl. tussen 1-12-1654 en 31-12-
165528, zn. van Jan Cornelis Boockaers, schipper (1604)29 te Brouwershaven, en
Susanna (Boockaers)30.

Uit het tweede huwelijk, in willekeurige volgorde (voor zover bekend):

2. Elisabeth Maertens, belijdenis Brouwershaven 2-10-1631, tr. vóór 23-1-162431

Leendert Cornelis Thonis (Schipper) (van der Visch), belijdenis Brouwershaven
2-10-1631, woont ald. aan de zuidzijde van de Markt in een huis dat hij in 1624
van zijn schoonvader overneemt [nu: 'Jagershuis', Markt 28], schipper, eigenaar
van een buisschip32, beurtschipper van Brouwershaven op Rotterdam (1626)
(1644)33, zn. van Cornelis Anthonis, schipper en graankoper (1615)34 te Brou-
wershaven, en Trijncken Sanders. Hij hertr. Josijntje Thonis.

3. Hendrick, volgt II.
4. Crijn Maertens, vaandrig bij de burgerwacht (1626) (1627)35 te Brouwershaven.
5. Adriaentje Maertens, overl. tussen 16-2-1625 en 14-11-163036, tr. vóór 23-12-

161837 Gerrit Hendricks Ruijtenburg, belijdenis Brouwershaven 27-9-1615 (als
'Gerrit Heijndricks, van Naelwijk'), woont ald. aan de zuidzijde van de Markt
[nu: Markt 34], stadsmakelaar, makelaar van de mee (1634) (1653)38, pachter van
de impost op het zout (1625)39, de gouden en zijden lakenen (1635) (1650)40, de
gezouten haring en vis (1640)41, de wijnen (1650)42, de korenmaat (1640)43, de
ronde maat (1655)44, de 'swaere' bieren (1627) (1643)45, de opslag op de bieren
(1630)46, de kleine waag (1650)47, de (grote) waag (1625) (1660)48, het gemaal
(1634) (1655)49, de 40e penning (1642)50, de rentieren (1641) (1650)51, pachter
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van het kerkepondgeld (1637)52, stadscollecteur, collecteur van de stadsaccijnzen
(1641) (1662)53, raad (1658)54, schepen (1658) (1661)55, ouderling (1642)
(1660)56, diaken (1630) (1638)57, overl. tussen 25-12-1660 en 31 -12-166158. Hij
hertr. vóór 14-11-1630 Maetje Leenderts Borselaer59.

In overspel bij Elisabedt Jans 60:

6. Crijn Maertens, ged. Brouwershaven 3-5-1635.

II. Hendrick (Heijndrick) Maertens (Beenhacker) (Molenberch) (Molenburch), belij-
denis Brouwershaven 2-4-1627, woont ald. aan de oostzijde van de Noordstraat [nu:
Noordstraat 26 en het naastliggende ongenummerde erf] (1622-1625), aan de westzij-
de van de Noordstraat [nu: Noordstraat 33 met de garage aan de zuidzijde] (1625-
1635), op de Markt [nu: Markt 2, het noordelijke nieuwe gedeelte van het stadhuis]
(1638-1645) en aan de noordzijde van de haven [nu: Haven Noordzijde 16] (1645-
overl.), landbouwer (1649)6', haringreder (1632)62, handelaar in meekrap (1644)63,
schepen (1643)04, kapitein van het Groene Vaandel (1641) (1644)65, luitenant van het
Oranje Vaandel (1647)66, overl. in de eerste helft van maart 164967, tr. (1) 162068

Adriana Maertens, belijdenis Brouwershaven 2-4-1627, overl. tussen 27-10-1634 en
18-4-163969, dr. van Maerten Thonis (Wagemaker), wagenmaker, bezitter van een
hazaert (speelhuis) en een kaatsbaan te Brouwershaven (1601) (1613)70, en Adriana
Maertens71; tr. (2) vóór 18-4-163972 Maijken Bartels, geb. 1606/160773, belijdenis
Brouwershaven 10-7-1631, armvrouw (1643) (1644)74, dr. van Bartel Piers Wadde,
in 1611 vermeld te Brouwershaven, en Anna Maertens75.

Uit dit huwelijk:

1. Maarte Heindricks, ged. Brouwershaven 23-10-1622.
2. Matie Heindricks, ged. Brouwershaven 25-2-1624.
3. Maerten, volgt III.
4. Matie (Maetje) Heindricks Molenburg, ged. Brouwershaven 14-11-1627, belijde-

nis ald. 1-4-1654, overl. vóór 2-4-166576, tr. Brouwershaven 13-2-1659 JobAdri-
aen Huijgese Nieuwcoop, geb. ald., woont ald. aan de noordzijde van de haven
[nu: Haven Noordzijde 9]77, voor een kwart reder in een hoekerschip (1668)78,
overl. tussen 1-12-1667 en 1-7-166979, wedr. van Leentje Cnauw, zn. van Adri-
aen Huijch Ooles, kuiper (1656)80 te Brouwershaven, en Neeltje Dingemans. Hij
hertr. (otr. Brouwershaven 2-4-1665) Jacomijntje Dingemans.

5. Catarijntie (Catarijntje, Catharina) Heindricks Molenburg, ged. Brouwershaven
28-7-1630, belijdenis ald. 10-4-1653, verblijft in 1649 te Rotterdam81, overl. vóór
28-11-166082, tr. Jan Govertse Bos, vertrekt in 1650 van Rotterdam naar Brou-
wershaven83, woont in 1660 in de Bleickersteeg te Rotterdam84, zn. van Govert
Huijche Bos, in 1649 vermeld als knecht van diakenen te Rotterdam85, en Neeltje
Cornelis86. Hij otr. (2) Rotterdam 28-11 -1660 (attestatie87 gegeven 30-1 -1661 om
te trouwen te Delfshaven) Annetien Hermans.

6. Crijn Heindricks, ged. Brouwershaven 12-6-1633.
7. Adriana Heindricks Molenburg, ged. Brouwershaven 27-10-1634, bij haar huwe-

lijk wonende te Noordgouwe, overl. Zierikzee 1673, otr. Zierikzee 29-6-1664 Jan
de Bruijne, in 1659 genoemd als wagenmaker te Kerkwerve88, wordt 21-1-1658
poorter van Zierikzee (oud 23 jaar, wagenmaker, komende uit het land van Aalst),
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woont te Zierikzee in de Korte Nobelstraat, landbouwer (1681 )89, overl. ald. 22-
9-1681, wedr. van Kerkwerve wonende te Zierikzee. Hij hertr. Zierikzee 2-5-
1675 Lijsbeth Zijere (Siere).

III. Maerten Hendricks Molenburg (tekent zelf in 1698 met 'Mueleburch'), ged. Brou-
wershaven 16-11-1625, woont aan de oostzijde van het dorp Noordgouwe [nu: Dr.
Wortmanstraat 19-22], landbouwer (1698)90, schepen (1671) (1702)91, weesmeester
(1689) (1702)92, ouderling (1690) (1692)93, diaken (1672)94, overl. na 10-1-170295,
tr. Zierikzee 30-10-1664 AnnekenA mans, ged. Zierikzee 12-2-1642, overl. Noordgou-
we tussen 28-10 en 31-12-1698, begr. in de kerk ald.96, dr. van Aman Louisse, linnen-
wever te Zierikzee, en Durfje Jans97.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaene (Adriana, Adriaantje) Maertens Molenburg, ged. Noordgouwe 24-1-
1666, woont te Noordgouwe, met haar tweede man te Kapelle in Duiveland, komt
na diens overlijden op 2-7-1713 met attestatie van Nieuwerkerk naar Noordgou-
we98, woont met haar derde echtgenoot te Oosterland, overl. tussen 21 -1 -1717 en
4-2-172099, tr. (1) vóór 28-9-1692'00 Cornelis Leenderts, woont te Noordgouwe,
overl. tussen 30-5-1701 en 18-5-17O510', zn. van Leendert Tonisse de Rijcke, in
1691 en 1692 vermeld als diaconie-armmeester te Noordgouwe102; tr. (2) Nieu-
werkerk 13-10-1705 Dignus (Dingenus, Dingeman) Walraven, gaat in 1691 met
attestatie van Bruinisse naar Ouwerkerk, woont te Kapelle in Duiveland, landbou-
wer (171 l)103, overl. tussen 19-6-1711 en 2-7-1713, wedr. van Maatje Cornelis,
zn. van Pieter Walraven en Maetje Jobs; tr. (3) Noordgouwe 1714 Klaas Janse
(van) Maaskant, belijdenis Oosterland 1706, timmerman (1726) en winkelier
(1713)104 ald., schepen(1714)(1721)105,weesmeester(1714)(1720)106, ouderling
(1716) (1725), diaken (1710) (1712)107, overl. Oosterland 1726108, wedr. van
Martijntje Jacobs Koker. Hij hertr. 1720 Jacomijntje Dingemans109.

2. Adriaen Meertens Molenburgh, ged. Noordgouwe 20-2-1667.
3. Debora Maertens Molenburg, ged. Noordgouwe 2-6-1669, overl. tussen 14-10-

1703 en 21-3-1706'10, otr. Zonnemaire 25-11 -1695 Jan Blom, ged. Noordgouwe
15-5-1695 als 'een bejaert persoon', bij huwelijk j.m. van Noordgouwe, woont
in de Geerblok nummer 200 ald. [nu: Heereweg 33], landbouwer (1726)"', dia-
ken (1702) (1704)''2, diaconiearmmeester (1702)''3, overl. tussen 1727 en 10-12-
1743114, zn. van Joos Blom, landbouwer (1682)"5 te Noordgouwe, en Tannetje
Paulus Tienpond116. Hij hertr. Haesje Tonisse de Groot.

4. Hendrik, volgt IVa.
5. Aman Maertens Molenburg, ged. Noordgouwe 19-5-1675.
6. Aman, volgt IVb.
7. Catharijntie Maertens Molenberg, ged. Noordgouwe 7-9-1681.
8. Crijn Moolenburgh, ged. Noordgouwe 7-9-1681, woont op de boerderij waar ook

zijn vader en zijn broer Hendrik gewoond hebben [nu: Dr. Wortmanstraat 19-22,
Noordgouwe], landbouwer (1727)"7, overl. tussen 19-11-1733 en 1740118, otr.
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(1) Noordgouwe 7-4-1707 Maria Alegoet, ged. Dreischor 2-5-1683, belijdenis
ald. 14-4-1702, overl. Noordgouwe 3-12-1717 "9 , dr. van Johannes Jacobse Ale-
goet en Neeltje Arens; tr. (2) vóór 1-5-1726 Cornelia van de Luister, overl. tussen
1738 en 17-3-1747, na haar echtgenoot120, dr. van Izaak van de Luijster, landbou-
wer (1709)121 te Sint Philipsland, en Pieternella Dijcklander.
Uit het eerste huwelijk:
a. Anna Molenburg, ged. Noordgouwe 18-2-1708, overl. Zierikzee 24-11-1739, begr. ald. 27-11-

1739, otr. Zierikzee 12-10-1733, Georgius Jacobse (Bakker), ged. Zierikzee 13-8-1713, woont ald.
op de oostelijke hoek van het 's Heer Arendsslop en de noordzijde van de Oude Haven [nu: 's Heer
Arendsslop 2], meesterbakker en winkelier (1739)122, overl./begr. Zierikzee 26/31-1-1757, zn. van
Jacob Marinusse (Bakker), bakker te Zierikzee, en Matje Marinus. Hij hertr. (1) Zierikzee 6-6-
1742 Krijna Cornelisdr.; hertr. (2) ald. 24-12-1749'23 Catharina Jansdr. Masselisse124. '

b. Debora Molenburg, geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 15-9-1709, overl. tussen 13-2-1735 en
27-1-1736125, otr. Noordgouwe 31-10-1733 Willem Witie, ged. Dreischor 27-10-1697, belijdenis
Noordgouwe december 1717126, woont in de Copierenblok nummer 262/263/264 ald. [gesloopt
ca. 1900, nu: ongeveer Donkereweg 15], landbouwer (1768)127, schepen (1729) (1739)128, arm-
meester (1729)'29, diaken (1722)130, overl. Noordgouwe juli 1767131, wedr. van Jacomijntje
Dooge, zn. van Witte Leenderts en Adriaantje Comelis. Hij hertr. (1) (otr. Noordgouwe 27-1 -1736)
Johanna Frans van Hoekke en hertr. (2) Maria Janse de Klerk.

c. Adriana Molenburg, ged. Noordgouwe 24-9-1713, overl. Zierikzee januari 1740, otr. Zierikzee 8-
5-1737 Crijn Corbeel, ged. ald. 12-9-1717, (klein) landbouwer (1755) te Zierikzee, begr. ald. juli
1755, zn. van Abraham Jans Corbeel en Dingentje Crijns. Hij hertr. Zierikzee 2-11-1740 Lena
Gerrits132.

IVa. Hendrik Molenburg, ged. Noordgouwe 17-1-1672, belijdenis ald. 20-3-1700,
bewoont de boerderij van zijn vader die hij 16-2-1700 aangeleverd krijgt133 [nu: Dr.
Wortmanstraat 19-22, Noordgouwe], landbouwer (1698)'34, schepen (1719) (1722)'35,
weesmeester (1719) (1723)136, diaken (1705) (1706)137, diaconiearmmeester (kerk-
armmeester) (1706) (1711)138 overl. Noordgouwe 1724, tr. (1) ald. 1700 Cornelia
Pieters, ged. Noordgouwe juni 1683, overl. ald. 12-11-1711l39, dr. van Pieter Maar-
tens, bleker (1685)'40 te Schuddebeurs en Lisabeth Adriaans; tr. (2) Dreischor 14-6-
1712 Jacomina Muste, ged. Dreischor 31-10-1683, belijdenis ald. 4-3-1701, komt op
9-10-1712 met attestatie naar Noordgouwe'41, overl. ald. eind 1730 of januari 1731142,
wed. van Leijn Simons, dr. van Mattheus Muste, landbouwer (1707)143 te Dreischor,
en Annetje Tobias. Zij hertr. Noordgouwe augustus 1727 (otr. ald. 13-7-1727) Abra-
ham Fournaise (Vernaijs).

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Molenburgh, ged. Noordgouwe 12-3-1702.
2. Anna Molenburgh, ged. Noordgouwe 30-12-1703, belijdenis ald. 2-7-1723, overi.

na 24-3-1737144, otr. (1) Noordgouwe 13-3-1722 Jacob Telle, ged. Haamstede
25-4-1694, belijdenis Zonnemaire 15-4-1713 (met de vermelding: met attestatie
naar Noordgouwe), woont ald. op de 'Derde Bleijkerie', Geerblok nummer 185/
186 [nu: Donkereweg 54], bleker (1719)145, diaken (1720)146, overl. Noordgouwe
eind 1727 of begin 1728147, wedr. van Lijntje Jans van Haveren, zn. van Jacob
IJmans Telle en Willemijntje Claes Groene; otr. (2) Noordgouwe 20-2-1728
Cornelis Bogerman, geb. vóór 13-5-1690148, woont op de blekerij van de eerste
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echtgenoot van zijn vrouw, landbouwer (1728)149, bleker (1747)150, schepen
(1727)151, weesmeester (1726)152, ouderling (1730)153, diaken (1723)154, overl.
ald. 1749155, wedr. van Neeltje Crabbe, zn. van Pieter Leenderts Bogerman en
Willemijntje Cornelis156.

3. Maarten Molenburgh, ged. Noordgouwe 18-10-1705.
4. Maarten Molenburgh, ged. Noordgouwe 21-4-1709.

Uit het tweede huwelijk:

5. Maarten Moolenburgh, ged. Noordgouwe 5-2-1713, woont aan de oostzijde van
het dorp Noordgouwe [nu: Dr. Wortmanstraat 23-24], landbouwer (1733)157,
overl. tussen 19-11-1733 en 23-1-1743158, otr. Noordgouwe 3-4-1733 Cornelia
van de Vaate, ged. Zonnemaire 9-10-1712, belijdenis Noordgouwe april 1732l59,
overl. tussen 24-3-1737 en 23-1-1743160, dr. van Hubrecht Cornelisse (van de
Vaate), landbouwer (1726) te Zonnemaire, en Liertje Philips.

Uit dit huwelijk:
a. Jacomina Molenburg, ged. Noordgouwe 23-10-1734.
b. Hubrecht Molenburg, ged. Noordgouwe 22-4-1736.
c. Martijntje Molenburg, ged. Noordgouwe 24-3-1737, begr. Zierikzee maart 1753. Ongehuwd.

6. Annetie (Anna) Molenburgh, ged. Noordgouwe 16-8-1716, bij huwelijk wonende
te Zierikzee, belijdenis Zierikzee 22-12-1765, begr. ald. 6-1-1786, tr. Zierikzee
15-5-1743161 Martinus Corbeel, ged. ald. 24-2-1722, belijdenis ald. 22-12-1765,
woont in de Pieterseliestraat te Zierikzee (1765), hovenier (1756) (1768)
(1774)162, begr. ald. 23-9-1783, zn. van Abraham Jans Corbeel en Dingetje
Crijns.

7. Matheus Moolenburgh, ged. Noordgouwe 30-10-1718, belijdenis Brouwershaven
20-4-1753, woont ald. in de Drilhoek [nu: Drilhoek 12] (1758) (1789) en in de
Noordstraat (dit is een huis van zijn schoonouders; hij verblijft volgens de lidma-
tenlijst van 1778 op dit adres) [nu: Noordstraat 26] (1778), winkelier in olie,
kaarsen en linnengoed (1763,1772,1777)163, overl. Brouwershaven 24-3-1792,
tr. ald. 6-5-1746 LenaRoij, ged. Brouwershaveh 15-2-1722, belijdenis ald. 29-9-
1741, overl. ald. 13-3-1792, dr. van Pieter Janse Rooij, landbouwer en (vracht)
rijder (1734) (1757)'64 te Brouwershaven, en Lieventje Mogge.

Uit dit huwelijk:
a. Kind, overl. Brouwershaven 23-2-1753.
b. Hendrik Molenburg, ged. Brouwershaven 22-7-1759, overl. ald. 26-9-1759.
c. Kraamkind, overl. Brouwershaven 27-12-1760.
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8. Adriana Molenburgh, ged. Noordgouwe 29-9-1720, vertrekt 4-4-1751 met attes-
tatie naar Zierikzee, woont in 1797 op het adres G 173165, begr. Zierikzee 12-9-
1799, otr. Kerkwerve 14-4-1747 Abraham Verhoeve(n), geb. in de Meierij van
's-Hertogenbosch ca. 1717166, bij huwelijk j.m. wonende onder Noordgouwe,
woont vanaf 1751 te Zierikzee waar hij 2-12-1756 als poorter ingeschreven is.

9. Cornelia Molenburgh, ged. Noordgouwe 7-2-1723, overl. na 27-1-1731 '6?.
10. Hendrika Molenburgh, ged. Noordgouwe 13-8-1724.

IVb. Aman (Haman) Molenburg(h), ged. Noordgouwe 15-8-1677, woont tot 1705 te
Noordgouwe, molenaar op de 'Westmolen' van Dreischor (1701) (omstreeks 1732
gesloopt; heeft gestaan op de dijk tussen Dreischor en Noordgouwe'68), komt 5-7-
1705 met attestatie van Noordgouwe naar Zonnemaire, pacht van 1705 tot 1718 een
hofstede in de polder Nieuw-Bommenede van mr. Pieter Kemp, heer van Moermond
[nu: 'Kijkuit', Rietdijk 12, Zonnemaire; Bommenede behoort kerkelijk bij Zonne-
maire], vanaf 1718 landbouwer op een eigen boerderij in de polder Oud-Bommenede
en Bloois [nu: Kijkuitsedijk 1, Zonnemaire], aannemer van onderhoudswerken van de
zeedijk van de polder Bommenede (1712/1713)169, schepen (1711) (1712) (1720)170,
weesmeester (1711)171 te Bommenede, overl. ald. januari 1763172, tr. (1) Brouwers-
haven 24-2-1701 Anna Pat(h) (Padt), ged. Haamstede 28-11-1663, komt 29-12-1695
met attestatie van Middelburg naar Noordgouwe173, overl. Bommenede 19-11-
1711174, wed. van Izak Phernambucq, dr. van Willem Leendertse Pat, vermeld als
leverancier van (bouw)materialen en koper van bomen (1671)175 te Haamstede, en
Jannetje Gerrits; tr. 2. Zonnemaire 16-3-1712 Maria Mechelman, ged. Dreischor 13-3-
1678, belijdenis ald. 5-4-1697, komt in 1712 met attestatie van Brouwershaven naar
Zonnemaire, overl. tussen 25-7-1738 en 12-10-1746176, dr. van Leendert Claasse
Mechelman, landbouwer (1665)177 te Noordgouwe, later landbouwer (1694)178 te
Dreischor, en Judith de Vogel.

Uit het tweede huwelijk:

1. Maarten Molenburg, ged. Zonnemaire 15-1-1713.
2. Leendert, volgt Va.
3. Cornelis, volgt Vb.

Va. Leendert Moolenburgh, ged. Zonnemaire 26-8-1714, komt in 1738 van Maas-
dam naar Zonnemaire, woont in de polder Oud-Bommenede op het landbouwbedrijf
dat hij van zijn vader overneemt [nu: Kijkuitsedijk 1, Zonnemaire]179, landbouwer
(1755)180, solliciteert vergeefs naar het secretarisschap van Brouwershaven (1745)181,
tr. (1) 1-5-1758 wegens ziekte aan huis 'in Bloois' (Oud-Bommenede is een deel van
de polder Bloois en Oud-Bommenede)182 Maria van der Bijl, ged. Brouwershaven 2-
1-1735, belijdenis ald. 27-3-1754, overl. Brouwershaven 4-11-1758, dr. van Jan van
der Bijl, bakker (1746)183 te Brouwershaven, en Janna Loncke; tr. (2) Dreischor 15-
12-1760 Maria Grinwis, ged. Ouddorp 2-9-1714, met attestatie van Ouddorp naar
Brouwershaven 22-6-1736, overl. 23-4-1761 (kerkelijk blijft ze te Brouwershaven; dit
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zal de reden zijn dat haar overlijden wel in het lidmatenregister en niet in het begraaf-
boek van Brouwershaven is aangetekend184), wed. van Jan Keiler, dr. van Jan Grinwis
en Maria van Noortwijk.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johannes Moolenburgh, ged. Brouwershaven 18-12-1760, komt 27-4-1780 met
attestatie van Geertruidenberg naar Zonnemaire, naar Ouddorp 11-10-1780,
klerk op het kantoor van Jan Deugt te Herkingen (1782)185, komt 17-6-1782 van
Herkingen naar Brouwershaven, woont ald. aan de zuidzijde van de haven [nu:
Markt 42], secretaris (1782)186, burgemeester (1786)187, schepen (1790)188, raad
(1785)189, thesaurier (1789)190, weesmeester (1787)191, armmeester (1796)192,
keurmeester van de meekrap (1794)193 te Brouwershaven, vanaf 1796 zeeva-
rend194, Ie schrijver op een oorlogsschip (1796) (1797)195, overl. op 's lands
fregat van oorlog 'De Furie' op de rede van Texel 30-3-1797 ('na een korte ziek-
te')196, otr. Brouwershaven 14-11-1782 (huwelijksvoorwaarden d.d. 25-11-1782
voor notaris H. Smith te Zierikzee) Wouterina Deugt, ged. Herkingen 9-1-1763,
met attestatie van Herkingen naar Brouwershaven 12-2-1783, vertrekt in 1794
met haar dienstmeid naar Middelburg197, verblijft in oktober 1807 te Voorburg198,
van Brouwershaven naar Rotterdam in 1809, weer ingekomen te Brouwershaven
in 1814, overl. Rotterdam 14-7-1846199, dr. van Jan Deugt, procureur (1782)200

te Herkingen, en Aagtje Steenhouwer.
Uit dit huwelijk:

a. Leenden Moolenburgh, geb. Brouwershaven 10-10-1783, overl. ald. 8-11-1783, begr. in de kerk.
b. Jan Moolenburgh, geb. Brouwershaven 21-4-1785, begr. ald. 7-11-1785 in de kerk.
c. Leenden Moolenburgh, geb. Brouwershaven 6-7-1786, luitenant-titulair ter zee, overl. Batavia

begin 1807 ('als slagtoffer van dat ongunstige climaat').
d. Agatha Maria Moolenburgh, geb. Brouwershaven 22-1 -1791, overl. Londen 12-4-1871, tr. Rotter-

dam 19-6-1809 Thomas Minter, geb. Folkestone ca. 1785, komt met zijn ouders in 1804 vanuit
Vlissingen naar Brouwershaven, bewoont ald. het huidige perceel Markt 18 dat hij huurt van de
schoolmeester Cornelis Moree (1812), koopman, negotiant in sterke dranken, reder en zeehande-
laar, vertrekt begin 1814 uit Brouwershaven, woont in 1819 te Vlissingen en in 1839 te Norwood
(graafschap Surrey), overl. ald. ca. 1843, zn. van John Minter, koopman, reder en zeehandelaar te
Brouwershaven, en Ann Golders.

e. Jan Deugt Moolenburgh, geb. Brouwershaven 13-9-1792, overl. ald. 4-7-1800, begr. in de kerk
(volgens een briefje van zijn moeder waarin zij het overlijden van haar zoon bericht, is hij 'heden
middag', nadat hij 'voor weinige dagen door kwaadaardige kinderpokjes was aangetast geworden',
overleden; de datering is: 15 juli 1800).

Vb. Cornelis Molenburg(h), ged. Zonnemaire 3-1-1717 (zijn doop is ook vermeld in
het doopboek van Noordgouwe d.d. 7-1-1717), belijdenis Brouwershaven 27-1 -1741
(de reden hiervan zal gelegen zijn dat er te Zonnemaire in die tijd vele predikantwisse-
lingen waren; er zijn geen bewijzen gevonden dat hij te Brouwershaven heeft ge-
woond), van daar in 1746 kerkelijk overgeschreven naar Zonnemaire, woont ald. aan
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de oostzijde van de Dorpsweg op een hofstede die zijn schoonvader in 1725 gekocht
heeft [nu: Zuidweg 11]201, landbouwer (1771)202, schout (1751) (1760)203, schepen
(1742) (1753)204, armmeester (1751) (1771 )205, kerkmeester (1752) (1754)206, gezwo-
rene van de Polder Zonnemaire (1750) (1771)207, overl. Zonnemaire 9-2-1771208, tr.
Brouwershaven 23-8-1746 Lena/Zoc/ce, ged. Zonnemaire 8-7-1725, belijdenis ald. 14-
4-1745,overl.Zonnemaire25-12-1781209,dr.vanJacobHocke,landbouwer(1719)210

te Zonnemaire, en Maria Mechelman.

Uit dit huwelijk:

1. Maarten, volgt Vla.
2. Jacob, volgt VIb.
3. Maria Molenburg, ged. Zonnemaire 30-7-1752.
4. Nicolaas Molenburg, ged. Zonnemaire 16-3-1755, belijdenis ald. 12-3-1779211,

vertrekt 11-2-1781 met attestatie naar Noordwelle, pacht en bewoont ald. een
boerderij van dr. Abraham Jacob 's Graeuwen, raad en schepen212 te Zierikzee
[nu: 'Weiland', Wellandweg 12], landbouwer (1782)213, overl. Zierikzee 26-1-
1782 (onverwacht, ten huize van zijn broer Maarten), begr. Zonnemaire214. Onge-
huwd.

5. Johannes, volgt VIc.
6. Maria Molenburg, ged. Zonnemaire 24-1-1762, overl. ald. 17-5-1827, tr. Zonne-

maire 24-10-1782 Cornelis Hocke, ged. Zonnemaire 27-5-1759, belijdenis ald.
24-3-1780, woont aan de westzijde van het dorp Zonnemaire [nu: 'De Groote
Hofstede', Bermweg 7], landbouwer (1811)215 te Zonnemaire, collecteur van
het kleinzegel (1788/1789)216, de 40e en 80e penning (1793/1794)217 en de waag
te Bommenede (1793/1794)218, ontvanger van de huisschatting te Zonnemaire
(1810)219, pachter van de asbakken (1815) (1818)220, 'substituut-baljuw', bal-
juw (1791) (1792) (1800)221, schout, burgemeester van Bommenede222 (1817)
(1840)223, schepen (1787)224 van Zonnemaire, secretaris (1787) (1810)225, sche-
pen (1791) (1792)226, raadslid van Bommenede (1815)227, schepen van Bloois
(1793) (1796)228, 'president' van de weeskamer, weesmeester (1793/1794)229,
armmeester (1791) (1810)230, voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid
(1833)231, administrateur van de kerke- en armegoederen (1793)232, overman
(1805)233, president van de broodkeur (1816)234, brandmeester (1827)235, deken
van de meekeur (1792) (1793)236, keurmeester van de meekrap (1830) (1839)237,
boekhouder (1839)238 en commissaris (1835)239 van de meestoof 'De Wassende
Maan' te Bommenede, voorzitter van de plaatselijke commissie tot aanmoediging
en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden (1833)240, lid van
de commissie voor de personele belasting te Bommenede (1830)241, kerkvoogd
te Zonnemaire (1798)242, dijkgraaf (1800) (1839)243, penningmeester (1792)244,
klerk (1792) (1798)245 en gezworene van de polders Bommenede, Kijkuit en
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Nieuw-Nataars (1787) (1800)246, dijkgraaf (1833) (1839)247 en gezworene van het
Waterschap Bloois en Oud-Bommenede (1793) (1798)248, solliciteert in 1792
vergeefs naar het dijkgraafschap van de polders Bommenede, Kijkuit en Nieuw-
Nataars249, overl. Zonnemaire 20-10-1840, zn. van Johannes Hocke, landbouwer
(1753)250 te Zonnemaire, en Cornelia Lopse.

7. Anna Molenburg, geb. Zonnemaire 27-3-1764, belijdenis ald. 25-4-1785, woont
na het overlijden van haar echtgenoot aan de dorpsring van Zonnemaire [nu: Prof.
Zeemanstraat 23], overl. ald. 7-6-1832, tr. Zonnemaire 12-5-1785 Frans van den
Bout, geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 5-2-1764, belijdenis ald. 25-4-1785,
woont te Zonnemaire op het huidige adres Stapels weg 11, landbouwer (1794)25',
raadslid (1811 )252, kerkvoogd (1798)253, diaken (1792) (1794)254, gezworene van
de Polder Zonnemaire (1796)255, heemraad van het Waterschap Schouwen (1808)
(1811)256 overl. Zonnemaire 7-2-1814, zn. van Klaas van den Bout, landbouwer
(1796)257 te Bommenede, en Krina Blom.

8. Lena Molenburg, geb. Zonnemaire 26-10-1767, belijdenis ald. 28-12-1787, met
attestatie naar Eikerzee 1-12-1796 (ze woont te Ellemeet dat kerkelijk bij Eiker-
zee hoort), overl. Brouwershaven 24-6-1843, tr. Eikerzee 10-10-1793 Jacob
(meestal vermeld als Jacob Marinus) Schalkwijk, geb. Ellemeet 26-5-1768,
woont ald. op een afgebroken hofstede die gelegen was aan de oostzijde van de
Schelpweg [nu: ongeveer Schelpweg 5], landbouwer (1816)258, verhuist op 12-
10-1840 naar Brouwershaven [nu: Haven Zuidzijde 3], vlasreder (1844)259, col-
lecteur van het Klein Zegel (1788/1789)260, schout, maire, burgemeester (1784)
(1839)261 van Ellemeet, schout, burgemeester van Eikerzee (1793) (1839)262,
schepen (1803)263 en secretaris van Ellemeet (1803) (1805)264, secretaris van
Eikerzee (1802) (1809)265, 'amanuensis en rentmeester', lid van het Burgerlijk
Armbestuur (1815) (1838)266 en lid van de plaatselijke commissie der Maatschap-
pij van Weldadigheid te Ellemeet (1838)267, opperweesmeester van Eikerzee
(1805) (1808)268, boekhouder van de meestoof 'De Lei' te Brouwershaven
(1842)269, boekhouder van de meestoof van Eikerzee (1829) (1836)270, heemraad
van het Waterschap Schouwen (1817) (1844)271, gezworene van het Oostervie-
rendeel van Schouwen (1800) (1810)272, ouderling (1822)273 en voorzitter van het
college der notabelen te Eikerzee (1820) (1836)274, lid der Provinciale Staten van
Zeeland (1836) (1839)275, rechter-plaatsvervanger te Brouwershaven (1836)
(1838)276, in 1812 genoemd onder de '20 meest geïmposeerde ingelanden' van
het Waterschap Schouwen277, overl. Brouwershaven 12-11-1844, zn. van Marinus
Schalkwijk, landbouwer (1784)278 te Ellemeet, en Janna Pieterse Lopse.

Vla. Maarten Moolenburgh, ged. Zonnemaire 7-4-1747, belijdenis ald. september
1768, vertrekt 20-12-1772 met attestatie naar Zierikzee, landbouwer ald. op een hof-
stede in het Poortambacht die hij pacht van Dirk de Vos [nu: 'Stadwijk', Lange Blok-
weg 43]279, verhuist in 1782 naar de hofstede van zijn schoonvader in de polder
Nieuw-Bommenede [nu: 'Huize Wageningen', Schapenweg 1, Zonnemaire], landbou-
wer (1790)280, 'provisioneel' schout (1771)281, schepen (1768)282 van Zonnemaire,
schepen (1782) (1798)283, weesmeester (1782) (1793)284, armmeester (1793) (1798)285

te Bommenede, armmeester (1769)286 van Zonnemaire, keurmeester van de meekrap
(1792)287 te Bommenede, boekhouder van de meestoof te Noordgouwe (1788)288,
dijkgraaf, (1792) (1798)289 en gezworene van de polders Bommenede, Kijkuit en
Nieuw-Nataars (1778)290, gezworene van de Polder Zonnemaire (1771) (1772)291,
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overl. Bommenede 2-5-1800292, tr. (1) Zonnemaire 12-3-1772 Johanna Pannekoek,
ged. Zonnemaire 30-4-1744, belijdenis ald. 1764, overl. Bommenede 27-9-1783, dr.
van Jan Pannekoek, landbouwer (1773)293 te Bommenede, en Pieternella Dalebout;
tr. (2) Zonnemaire 1-7-1790 Kaatje de Bil, ged. Zonnemaire 19-10-1755, belijdenis
ald. 24-10-1777, vertrekt in 1803 met attestatie naar Noordwelle, overl. Haamstede
8-4-1836, dr van Gillis de Bil en Maria van Loenen. Zij hertr. (otr. Zonnemaire 21-9-
1802) Job Kosten.

's/l.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lena Moolenburgh, geb. Zierikzee 28-12-1772, belijdenis Zonnemaire 18-3-
1796, overl. Zierikzee 15-1-1844, tr. (1) (otr. Zonnemaire 10-4-1801, attestatie
gegeven naar Renesse om daar te trouwen) Cornelis Gast, geb. Renesse ca. 1758,
belijdenis Noordwelle 29-3-1782, woont aan de zuidzijde van de Ring te Noord-
welle op het 'Papenhof' [nu: Dorpsring 31-3la], landbouwer, ouderling (1796)
(1801), overl. Noordwelle 27-4-1803, wedr. van Maria Fokker, zn. van Cornelis
Gast en Janna Wisse; tr. (2) Noordwelle 25-10-1804 Bastiaan van der Maas, geb.
Zierikzee 30-9-1781, belijdenis ald. 25-3-1801, vertrekt van daar met attestatie
naar Noordwelle 1-1-1805, landbouwer op de hofstede van de erven Cornelis
Gast, vanaf 1814 landbouwer aan de Vissersdijk te Zierikzee [nu: ongenummerd
tussen nummer 26 en 28], overl. Zierikzee 7-10-1854, zn. van Dirk van der Maas,
landbouwer te Zierikzee, en Jacoba Liere.

2. Pieternella (Petronella) Moolenburgh, ged. Zierikzee 2-1-1774, belijdenis Zon-
nemaire 18-3-1796, overl. Bommenede 18-1-1840, tr. (otr. Zonnemaire 20-5-
1802) Cornelis van Putte, geb. Bloois, ged. Zonnemaire 17-11-1771, woont op
een in 1840 afgebroken hofstede in de polder Bloois en Oud-Bommenede [nu:
landbouwgrond, lag westelijk van het huidige perceel Dijkhuisjes 1, Zonnemaire],
landbouwer, schepen van Bloois (1803), raadslid (1812) (1815), lid van het arm-
bestuur van Bommenede (1814), overl. ald. 12-11-1828, zn. van Jan van Putte,
landbouwer (1778) te Bloois, en Jacoba Cornelisse.

3. Cornelia Moolenburgh, ged. Zierikzee 4-6-1775, belijdenis Zonnemaire 18-3-
1796, overl. ald. 10-8-1817, tr. Zonnemaire 16-10-1794 Cornelis van den Bout,
geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 28-10-1770, belijdenis ald. 6-4-1798, woont
op het huidige adres Zonnemairsedijk 2 , ' Veerhoek', te Zonnemaire, landbouwer,
raadslid (1819) (1825), kerkvoogd (1811), notabele (1820), diaconiearmmeester
(1807), overl. ald-. 19-12-1831, zn. van Klaas van den Bout, landbouwer (1796)
te Bommenede, en Krina Leenderts Blom. Hij hertr. Zonnemaire 15-9-1819 Wil-
lemina van den Bout.

4. Janna Moolenburgh, ged. Zierikzee 9-2-1777, overl. ald. begin november 1779,
op 5 november 1779 ter begraving naar Zonnemaire vervoerd.

5. Cornelis Moolenburgh, geb. Zierikzee 24-2-1780, woont op de hofstede van zijn
vader in de polder Nieuw-Bommenede [nu: 'Huize Wageningen', Schapenweg
1, Zonnemaire], landbouwer, raadslid van Bommenede (1811), gezworene van
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de polders Bommenede, Kijkuiten Nieuw-Nataars (1804), vanaf 1814 'particu-
lier' (rentenier) op het dorp Bommenede [nu: Dijk van Bommenede 46, Zonne-
maire], overl. Bommenede 9-3-1832, tr. Zonnemaire 16-5-1804 Lena Hocke, geb.
Zonnemaire 18-11-1784, overl. Bommenede 6-12-1852 ('na een ziekte van wei-
nige dagen'), dr. van Cornelis Hocke, landbouwer te Zonnemaire, en Maria Moo-
lenburgh. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden.

6. Jan Moolenburgh, ged. Zierikzee 11-4-1781.

Uit het tweede huwelijk:

7. Maria Moolenburgh, geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 14-8-1791, overl.
Noord welle 1-12-1824, tr.Noordwelle 1 l-5-1814Corné-/wGa.rt,geb. Noordwelle
18-2-1791, belijdenis ald. 13-4-1810, bewoont de boerderij van zijn vader aan de
zuidzijde van de Ring te Noordwelle, het 'Papenhof' [nu: Dorpsring 31-31a],
landbouwer te Noordwelle, vertrekt 7-5-1856 naar Renesse, burgemeester van
Noordwelle (1838) (1854), burgemeester van Renesse (1853) (1854), burgemees-
ter van Serooskerke (1853) (1854), assessor (1836), raadslid (1851), keurmeester
van de meekrap (1836), kerkvoogd (1856) en diaken te Noordwelle (1816), overl.
Renesse 20-11-1856, zn. van Cornelis Gast en Maria Krijnse Fokker (zie Vla-1).
Hij hertr. Noordwelle 28-11-1827 Dina Steur.

8. NicolaasMoolenburgh, geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 30-1-1795, belijdenis
Noordwelle 1-4-1814, landbouwer te Burgh op een hofstede die afkomstig is van
de eerste echtgenoot van zijn vrouw [nu: Meeldijk 14, Burgh-Haamstede], zetter
voor de grondbelasting (1825) te Haamstede, diaken (1822) te Burgh, overl. ald.
25-2-1825, tr. Haamstede 21-4-1819 Pieternella Vis, geb. Haamstede 20-5-1789,
overl. Burgh 24-5-1866, wed. van Aard Beije, dr. van Lieven Vis, landbouwer te
Haamstede, en Johanna Kloote.
Uit dit huwelijk:
a. Kaatje Moolenburgh, geb. Burgh 1-11-1819, overl. Haamstede 20-12-1854, tr. Burgh 4-6-1847

MachielDalebout, geb. Haamstede 11-7-1816, landbouwer aan het Daleboutsweegje te Haamstede
[nu: 'De Schouwsche Hoeve' Daleboutsweg 2b, Burgh-Haamstede], overl. ald. 8-7-1899, zn. van
Cornelis Dalebout, landbouwer te Haamstede, en Comelia Braber. Hij hertr. Burgh 14-6-1856
Cornelia de Vlieger.

b. Maarte Moolenburgh, geb. Burgh 4-9-1821, overl. ald. 2-11 -1821.
c. Maarte Moolenburgh, geb. Burgh 25-10-1824, overl. ald. 24-3-1838.

9. Leendert Moolenburgh, geb. Bommenede 28-12-1796.
10. Marinus Moolenburgh, geb. Bommenede 28-12-1796, overl. 1804.
11. Anna Moolenburgh, geb. Bommenede 21-9-1798.

VIb. Jacob Moolenburgh, ged. Zonnemaire 25-10-1749, belijdenis ald. 1770, woont
aan de oostzijde van het dorp Zonnemaire [nu: Oprit 6-18], landbouwer (1811)294,
koopman in meekrap (1800) (1814)295, ontvanger van de huisschatting (1797)296,
schout, maire (1771) (1812)297, schepen (1792) (1794)298 en penningmeester van
Bloois (1792)299, klerk (secretaris) (1786) (1817)300, armmeester, voorzitter, ont-
vanger (1811) en lid van het plaatselijk (Burgerlijk) armbestuur (1771) (1814)301,
opperweesmeester en secretaris van de weeskamer (1803)302, vendumeester (over-
man) (1805)303 van Zonnemaire, rentmeester van de ambachtsheer (1787) (1796)304

van Zonnemaire, boekhouder van de meestoof te Dreischor (1776) (1788)305,
rentmeester, kerkelijk-ontvanger (1783)306, administrateur der kerkelijke goederen,
(1798) (1809)307, kerkmeester (1772) (1788)308, diaconiearmmeester te Zonnemaire
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(1798)309, penningmeester (1774) (1817)310 en gezworene van de Polder Zonnemaire
(1772) (181O)311, commissaris (van dijkage) (1780)312 van de Polder Dreischor, rent-
meester van de gecombineerde landwachten van Dreischor, Zonnemaire, Noordgou-
we, Bommenede, Bloois en de bijbehorende polders (1783) (1788)313, lid van de
Commissie belast met de invordering der gelden voor het Vaderland op Schouwen-
Duiveland (1815)314, solliciteert in 1792 vergeefs naar het dijkgraaf schap van Bom-
menede315, overl. Zonnemaire 21-3-1817, tr. Zonnemaire 26-11-1778 Janna van de
Stolpe, geb. Oosterland 30-6-1753, belijdenis ald. 24-4-1771, van daar met attestatie
naar Zonnemaire in 1778, woont als weduwe vanaf ca. 1824 met een dienstmeid aan
de Ring [nu: Prof. Zeemanstraat 43], overl. Zonnemaire 31-10-1835, dr. van Hubrecht
Cornelisse van de Stolpe, landbouwer (1782)316 te Oosterland, en Neeltje Padmos.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Moolenburgh, ged. Zonnemaire 24-3-1782.
2. Hubrecht Moolenburgh, geb. Zonnemaire 26-3-1784, woont in 1800 als klerk in

huis bij de organist Leendert Verveen in de Manhuisstraat te Zierikzee, belijdenis
ald. 8-4-1802, keert vóór 1805 terug naar Zonnemaire, bewoont de hofstede van
zijn vader [nu: Oprit 6-18] en vanaf ca. 1840 (na zijn boerderij verpacht te hebben
aan Cornelis Pieter Verseput) het huidige pand Breedveld 1, landbouwer, corres-
pondent van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te Amsterdam (1816)
(1823), schout (1817) (1819), assessor, wethouder (1839) (1851), raadslid (1839)
(1853), klerk, secretaris (1804) (1837), gemeenteontvanger (1819) (1837), tweede
ambtenaar van de burgerlijke stand (1851), lid van de commissie van verordenin-
gen (1853), ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur (1826) (1854) en schatter
voor de personele belasting (1823) te Zonnemaire, rentmeester van de ambachts-
heer (1820) van Zonnemaire, commissaris van de meestoof 'De Wassende Maan'
te Bommenede (1835), boekhouder van de meestoven 'De Lei' (1830) (1836),
'De Lelie' (1830) en 'De Roos' te Brouwershaven (1842) (1858), 'president-
ouderling' (1830) en notabele te Zonnemaire (1820), dijkgraaf (1843) (1854),
waarnemend penningmeester (1817) en gezworene van de Polder Zonnemaire
(1818) (1835), gezworene van de Polder Borrenbrood (1840) (1842), lid van de
Commissie van Landbouw in Zeeland (1848), lid der Provinciale Staten van Zee-
land (1839) (1858), Ie luitenant 4e Comp. 4e Bataillon Landstorm Staf Brou-
wershaven (1814), overl. Zonnemaire 11-12-1858, tr. Zonnemaire 24-8-1824
Johanna Cornelia de Glopper, geb. Haamstede 8-7-1802, komt in mei 1824 naar
Zonnemaire, overl. ald. 11-4-1890, dr. van Gilles de Glopper, landbouwer te
Haamstede, en Pieternella van den Broeke.

Uit dit huwelijk:
a. Janna Moolenburgh, geb. Zonnemaire 1-8-1825, komt 1-5-1842 van Goes naar Zonnemaire,

vertrekt 9-9-1846 naar Haamstede, overl. ald. 27-3-1904, tr. Haamstede 2-9-1846 Cornelis Mari-
nus Bolle, geb. Haamstede 5-8-1823, woont ald. op het huidige adres Ring 10 en na 1870 in de
voormalige brouwerij [nu: Weststraat 32], landbouwer, burgemeester van Haamstede (1854)
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(1881), burgemeester van Burgh (1854) (1881), hoofdingeland van het Waterschap Schouwen
(1881), dijkgraaf van de Polder Westerenban van Schouwen (1874) (1877), lid van de commissie
van toezicht over het huis van bewaring te Brouwershaven (1855), overl. Haamstede 26-12-1881,
zn. van Job Adriaan Bolle, landbouwer te Haamstede, en Adriana de Bruijne.

b. Pieternella Moolenburgh, geb. Zonnemaire 8-9-1826, overl. ald. 22-4-1827.
c. Mr. Jakob Moolenburgh, geb. Zonnemaire 8-11-1827, komt 28-9-1844 met attestatie van Mont-

foort naar Zierikzee, bezoekt de Latijnsche School in de Manhuisstraat, vertrekt 12-10-1846 met
attestatie naar Utrecht, wordt ald. 8-10-1851 aan de Hogeschool bevorderd tot doctor in de rechten,
komt 9-12-1851 naar Zonnemaire en woont bij zijn ouders in het huis Breedveld 1, slaagt 18-5-
1853 voor het notarisexamen, advocaat te Zonnemaire, vertrekt van daar op 1 -4-1857 naar Zierik-
zee, kerkelijk overgeschreven 26-3-1858, woont ald. in het huis A 416 aan de noordzijde van de
Oude Haven [nu: Oude Haven 51], advocaat en procureur bij de Arrondissementsrechtbank, candi-
daat-notaris en notaris te Zierikzee, ambachtsheer (1865) van Zonnemaire, burgemeester (1853)
(1873) van Zonnemaire, burgemeester van Bommenede (1853) (1866), raadslid (1853) van Zonne-
maire, rechter-plaatsvervanger bij het Kantongerecht te Brouwershaven (1853) (1857), raadslid
(1863) (1892)en ambtenaar van de burgerlijke stand te Zierikzee (1865) (1887), tweede ambtenaar
van de burgerlijke stand te Bommenede (1853), lid van de vaste Commissie voor de strafvorderin-
gen (1870), lid van de Plaatselijke Schoolcommissie (1880), lid van de Commissie van toezicht
op het middelbaar onderwijs (1870) (1883), rechter-plaatsvervanger bij de Arrondissementsrecht-
bank (1860), voorzitter van de Liberale Kiesvereniging 'Vrijheid en Geweten' (1881) (1889) en
curator van de Latijnsche School te Zierikzee (1861), commissaris van de meestoof 'De Wassende
Maan' te Bommenede (1863), boekhouder van de meestoof 'De Star' (1861) (1871), ouderling
(1872)en kerkvoogd Ned. Herv. Gemeente te Zierikzee (1869), hoofdingeland van het Waterschap
Schouwen (1881) (1892), lid van de dijkraad van het Calamiteuse Waterschap Nieuw-Bommenede
(1872), buitengewoon lid der Gedeputeerde Staten van Zeeland (1880), lid der Provinciale Staten
van Zeeland (1853) (1883), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de Liberale Unie
(1883) (1888), voorzitter van de Zeeuwse Landbouw-Maatschappij (1885), voorzitter van het
dagelijks bestuur van de Centrale Liberale Kiesvereniging in het hoofdkiesdistrict Zierikzee (1885)
(1892), lid van het Provinciaal Kerkbestuur (secundus) van Zeeland (1889), lid van het Klassikaal
Bestuur (1873) (1891), lid en secretaris der Commissie voor de aanleg van grindwegen op Schou-
wen (1864) (1875), commissaris van de Spaarbank (1873), 'Commissaris van Toezicht' van De
Zierikzeesche Commandiet-Kas (1872), commissaris van de Nutsspaarbank (1892), commissaris
van de Zierikzeesche Stoombootmaatschappij (1886), voorzitter van de directie en commissaris
van de Zeeuwsche Brandwaarborgmaatschappij te Zierikzee (1882) (1885), voorzitter van de
commissie van het schattingsdistrict Goes belast met de herziening van de belasting op ongebouw-
de eigendommen (1883), voorzitter (1864) (1868) en secretaris-penningmeester (1869) (1892) van
de commissie van beheer over het legaat Dekker, lid van de Commissie voor het huldeblijk aan
wij len J.R. Thorbecke (1872), voorzitter van het in 1874 in Zierikzee te houden XXVIIIe landhuis-
houdkundig Congres, beschermheer van de centrale tentoonstellingsvereniging 'Algemeen Land-
bouwbelang' (1886), weigert 1876een benoeming tot lid van de Commissie van fabrikage, weigert
in 1889 een benoeming als lid van de Commissie voor de strafvorderingen te Zierikzee, overl. ald.
25-4-1892, tr. Ooltgensplaat 21 -5-1858 (huwelijksvoorwaarden d.d. 15-5-1858 voor notaris P. de
Vries te Middelharnis) Cornelia Hocke van Weel, geb. Ooltgensplaat 5-10-1834, bestuurslid van
de Dorcas-vereniging te Zierikzee (1880) (1881), overl. Bloemendaal 20-3-1909, dr. van Anthony
van Weel, notaris te Ooltgensplaat, en Adriana Theodora de Clercq.

Een zoon van mr. Jacob Moolenburgh en Cornelia Hocke van Weel is mr. Huibrecht Cornelis
Moolenburgh, van 1908-1910 burgemeester van Zierikzee:
Mr. Huibrecht Cornelis Moolenburgh, geb. Zierikzee 29-4-1860, vertrekt 21 -5-1873 naar Bram-
men, keert 20-7-1876 terug, slaagt in 1879 als een van de drie laatste leerlingen van het gymnasi-
um te Zierikzee, gaat 27-10-1879 naar Leiden, lid der scherpschuttersvereniging ald. (1883), in
1888 bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap, komt 3-7-1888 vanuit Zoeterwoude naar Zierik-
zee, bewoont het huis van zijn vader aan de Oude Haven, verplaatst in 1893 zijn kantoor van de
Oude Haven A 414 [nu: Oude Haven 49] naar het pand Oude Haven A 308 ten huize van de horlo-
gemaker J.A.M. Verton [nu: Mol 11], slaagt in 1890 voor het eerste deel van het notarisexamen,
administrateur, advocaat, bankier, agent van de Maastrichtse Hypotheekbank voor Nederland,
agent van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekeringen en Lijfrente, burgemeester (1908)
(1910), wethouder 1894-1908, raadslid (1893) (1910), ambtenaar van de burgerlijke stand (1895),
plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de fabrikage (1895), voorzitter der Commissie
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voor de gasfabriek en de straatverlichting (1894) (1901), kantonrechter-plaatsvervanger (1902),
regent van het Burgerweeshuis (1904) (1909), voorzitter van de Voogdijraad (1905), commissaris,
vennoot en medeoprichter van de Bank voor Schouwen en Duiveland (1901) (1910) en secretaris
van de Nutsspaarbank te Zierikzee (1900), voorzitter en oprichter van 'De Zeeuwsche Landbouw
Onderlinge' (1910), commissaris en secretaris van de Zierikzeesche Stoombootmaatschappij
(1893) (1901), ouderling (1903) en notabele Ned. Herv. Gemeente (1909), bestuurslid van het
Departement Zierikzee van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen te Zierikzee (1893), hoofd-
ingeland van het Waterschap Schouwen (1894) (1910), lid der Provinciale Staten van Zeeland
(1905), bestuurslid van de Liberale Kiesvereniging te Zierikzee (1895) (1904), 3e afgevaardigde
ter Liberale Unie (1888), hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandsche Landbouwver-
eniging (1910), voorzitter der afdeling Zierikzee der Zeeuwse Landbouw-Maatschappij (1902)
(1909), voorzitter der Zeeuwse Landbouw-Maatschappij (1909), lid der Commissie voor de belas-
ting op bedrijfs- en andere inkomsten in de kring Zierikzee (1894) (1907), bestuurslid, tevens lid
van de financiële commissie van de vereniging 'Het Ziekenhuis voor Schouwen en Duiveland'
(1904) (1910), lid van het Provinciaal Watersnoodcomité (1906), commissaris van de Zeeuwsche
Brandwaarborgmaatschappij (1892), commissaris van de NV 'De Concertzaal' (1909), 2e luitenant
bij de schutterij (1889) (1892), voorzitter van de Feestcommissie voor de viering van het 40-jarig
bestaan van de RHBS (1909), erevoorzitter van het Comité tot oprichting van een concertzaal en
graanbeurs te Zierikzee (1908), erevoorzitter van het Waterleidingcomité op Schouwen-Duiveland
(1909), erevoorzitter van de tentoonstelling 'Huisvlijt' gehouden te Zierikzee in 1910, lid van het
comité voor een huldeblijk voor de heer Lovink (1909), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
overl. Rotterdam (ziekenhuis) 17-3-1910, ('plotseling' na een operatie), tr. Zierikzee 13-11-1894
AnthoniaJohanna Frederika Helder, geb. Wijnaldum (gem. Barradeel) 30-5-1869, bestuurslid van
de Plaatselijke Schoolcommissie te Zierikzee (1904) (1910), lid van het plaatselijk comité 'Hulde-
blijk H.M. de Koningin' (1909), vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot met haar zoon op
15-9-1910 naar Middelburg, regentes van het Oude mannen- en vrouwenhuis (1934), overl. in ald.
het Gasthuis 7-1-1947 ('na een korte ongesteldheid'), dr. van Johannes Helder, theol. doctor, Ned.
Herv. predikant te Heilouw, Wijnaldum en Zierikzee, en Anna Maria Sibinga.

d. Pieternella Moolenburgh, geb. Zonnemaire 26-6-1831, overl. Breda 12-8-1864, tr. Zonnemaire
24-4-1863 Antoon Anne Theodoor de Man, geb. Gennep 28-10-1820, controleur der Rijksbelastin-
gen te Zierikzee en Zaandam, in 1853 benoemd tot administrateur van Financien in Suriname,
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Breda 11-5-1893, wedr. van Helena Jacoba
Boeije, zn. van Theodorus de Man, controleur der convoijen en licenten te Venlo en Lobith, en
Aleida Bemd.

e. Helena Hubrina Moolenburgh, geb. Zonnemaire 6-4-1834, woont in het ouderlijk huis [nu: Breed-
veld 1], vertrekt 10-10-1890 naar 's-Gravenhage, overl. ald. 16-5-1917. Ongehuwd.

f. Gilles de Glopper Moolenburgh, geb. Zonnemaire 5-6-1836, overl. ald. 5-5-1837 ('op het onver-
wachtst').

g. Jobina Adriana Moolenburgh, geb. Zonnemaire 1-3-1838, meerderjarig verklaard d.d. 5-2-1860,
overl.' s-Gravenhage 5-7-1896, tr. Zonnemaire 25-2-1863 Johannes Matheus Brevet, geb. Uzendij-
ke 12-2-1837, luitenant ter zee 2e klasse te Den Helder, kapitein ter zee te 's-Gravenhage, overl.
ald. 19-2-1901, zn. van Jacobus Brevet, notaris te Uzendijke, en Janna Maria Tromp.

h. Jacoba Gillesina Moolenburgh, geb. Zonnemaire 19-11-1839, meerderjarig verklaard d.d. 5-2-
1860, woont bij haar overlijden in de Van Galenstraat 72 te 's-Gravenhage (adres in 1920), overl.
8-2-1920 ('zacht en kalm'), tr. Zonnemaire 4-4-1860 Abraham Johannes Brevet, geb. Uzendijke
15-12-1830, aspirant ingenieur bij de Waterstaat te Roermond, hoofdingenieur Ie klasse bij 's
Rijkswaterstaat te Maastricht, Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, overl. Maastricht
9-7-1889, zn. van Jacobus Brevet, notaris te Uzendijke, en Janna Maria Tromp.

3. Lena Moolenburgh, ged. Zonnemaire 9-7-1786.
4. Cornelis Moolenburgh, ged. Zonnemaire 25-5-1788.
5. Cornelis Moolenburgh, ged. Zonnemaire 1-11-1789.
6. Lena (Helena) Moolenburgh, geb. Zonnemaire 14-1-1794, vertrekt 13-9-1812

van Brouwershaven naar Zierikzee, overl. ald. 24-8-1845, tr. Zonnemaire 4-9-
1812 (huwelijksvoorwaarden d.d. 1-9-1812 voor notaris C.M. Sevenhuysen te
Zierikzee) mr. Jacobus Boeije, geb. Zierikzee 20-11-1790, woont op de huidige
adressen Heesterlustweg 1, Noordgouwe, 'Weelzicht', Lange Nobelstraat 26 en
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Havenpark 18 te Zierikzee, procureur, kantonrechter te Zierikzee, assessor (1828)
en raadslid van Noordgouwe (1828), raadslid van Zierikzee (1833) (1851), ge-
zworene van het Waterschap Noordgouwe (1821), overl. Zierikzee 30-1-1865,
zn. van Samuel Boeije, koopman en houthandelaar te Zierikzee, en Anna Cathari-
na Ermerins.

VIc. Johannes Moolenburgh, ged. Zonnemaire 22-1-1758, belijdenis ald. 24-3-1780,
neemt de hofstede van zijn ouders aan de Dorpsweg over [nu: Zuidweg 11, Zonnemai-
re], landbouwer (1811 )3 '7 en handelaar in meekrap (1790) (1826)3'8, baljuw van Bom-
menede (1803) (1810)319, wethouder (1817)320, schepen (1786) (1798)321, raadslid
(1811)322 van Zonnemaire, schepen van Bommenede (1786)323, armmeester, lid van
het Burgerlijk Armbestuur (1781) (1840)324, zetter der directe belastingen te Zonne-
maire (1819) (1821)325, zetter der directe belastingen te Dreischor (1827)326, brand-
meester te Zonnemaire (1826)327, commissaris van de meestoof 'De Wassende Maan'
te Bommenede (1835)328, ouderling (1782) (1798)329, diaken (1787)330, diaconiearm-
meester (1787) (1788)331, notabele (1820)332 te Zonnemaire, dijkgraaf (1790)
(1835)333 en klerk van de Polder Zonnemaire (1780) (1813)334, bestuurslid van de
afdeling Schouwen-Duiveland van het Bijbelgenootschap (1836)335, overl. Zonnemai-
re 28-9-1841, tr. (1) Zonnemaire 6-11 -1783 Krina Hocke, ged. Zonnemaire 7-2-1751,
overl. ald. 16-4-1786, wed. van Michiel Pannekoek, dr. van Johannes Hocke, landbou-
wer (1767)336 te Zonnemaire, en Cornelia Lopse; tr. (2) Zonnemaire 15-5-1788 Cor-
nelia van den Bout, geb. Bommenede, ged. Zonnemaire 12-10-1766, belijdenis ald.
28-12-1787, overl. Noordgouwe (op 'Weelzicht' te Schuddebeurs waar haar zoon
Jacob woont) 3-12-1853, dr. van Klaas van den Bout, landbouwer (1796)337 te Bom-
menede, en Krina Leenderts Blom.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Moolenburgh, ged. Zonnemaire 22-5-1785, woont ald. op een omstreeks
1960 afgebroken hofstede,die gestaan heeft aan de westzijde van de Zuidweg [nu:
basisschool 'De Zonnewijzer', LM. van der Bijlstraat 15], landbouwer, koopman
in meekrap, correspondent van de Zeeuwsche Brandwaarborgmaatschappij
(1824) (1836), correspondent van de Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij te
's-Gravenhage(1816)(1842),'adjunct-maire' (181 l)(1812),maire(1813), presi-
dent (1814), burgemeester (1817) (1853), wethouder (1853), raadslid (1814)
(1851), secretaris (1811), gemeenteontvanger (1811), eerste ambtenaar van de
burgerlijke stand (1823) (1851), armmeester, lid van het Burgerlijk Armbestuur
(1811) (1861), lid der plaatselijke Commissie der Maatschappij van Weldadig-
heid (1846) en brandmeester te Zonnemaire (1827), zetter van de directe belast-
ingen te Noordgouwe (1855), commissaris (1835) (1847) en boekhouder van de
meestoof 'De Wassende Maan' te Bommenede (1807) (1849), boekhouder van
de meestoof 'De Roos' te Brouwershaven (1836), kerkvoogd te Zonnemaire
(1811), ontvanger-griffier van de Polder Zonnemaire (1818) (1835), vice-voorzit-
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ter der afdeling Zierikzee van de Zeeuwse Landbouw-Maatschappij (1854), lid
van de Commissie van Landbouw in Zeeland (1844), kapitein van de 4e Comp.
4e Bataillon Landstorm, Staf Brouwershaven (1814), overl. Zonnemaire 8-5-1861
('na een langdurig lijden'), tr. Zonnemaire 24-7-1812 Pieternella de dopper,
geb. Ellemeet 23-1-1792, belijdenis Noordwelle 13-4-1810, overl. Zonnemaire
21-1-1869 ('plotseling'), dr. van Adriaan de Glopper, landbouwer te Ellemeet,
en Maria Krepel.

Uit dit huwelijk:
a. Dr. Johannes Moolenburgh, geb. Zonnemaire 10-5-1813, verblijft van 1825 tot 1828 op de kost-

school van Wijnand Top te Zierikzee, belijdenis Zonnemaire 1831, vertrekt 30-9-1832 voor een
medische studie naar Leiden, lid van de schutterij ald. (1841), komt van daar 31-3-1841 naar
Brouwershaven, woont met een dienstbode in het huidige pand Markt 40, med. doctor, arts, 'visi-
teur der quarantaine' (1875) (1877), raadslid (1842) (1867), lid van de plaatselijke Commissie van
'Schooltoevoorzigt' (1854) (1855)te Brouwershaven, overl. ald. 9-10-1883. Ongehuwd.

b. Adriaan Moolenburgh, geb. Zonnemaire 21 -6-1815, vertrekt in 1828 van Zonnemaire naar Zierik-
zee, verblijft ald. op de kostschool van Wijnand Top te Zierikzee, komt vóór 1831 weer naar
Zonnemaire, belijdenis ald. 27-3-1835, vertrekt 31-8-1836 naar Haamstede, woont daar bij zijn
schoonouders [nu: Noordstraat 12], verhuist van daar op 1-5-1837 naar Eikerzee (kerkelijk van
Zonnemaire naar Eikerzee op 29-5-1837), neemt daar een hofstede van zijn schoonvader over [nu:
'De Drie Wilgen' Kuyerdamseweg 33], landbouwer, koopman in meekrap, 'fungerend burgemees-
ter', burgemeester (1846) (1853), assessor, wethouder (1842) (1859), raadslid (1851) (1853),
ambtenaar van de burgerlijke stand (1851) (1853) en assistent-keurmeester van de meekrap (1841)
te Eikerzee (1843), boekhouder van de meestoven 'De Zwaan' te Ellemeet (1864), 'De Lelie' te
Brouwershaven (1870) en 'De Zee' te Eikerzee (1856) (1875), hoofdingeland van het Waterschap
Schouwen (1872) (1880), weigert in 1874 een benoeming tot deskundige voor de schatting van
de landerijen in de polder Nieuw-Bommenede wegens onbekendheid met de gronden ald., weigert
in 1880 een benoeming tot lid van de dijkraad van het Calamiteuse Waterschap Nieuw-Bommene-
de, vertrekt op 13-7-1879 van Eikerzee naar Noordgouwe woont ald. op 'Buitenrust' bij Schudde-
beurs [nu: Donkereweg 58. Op het hek bij de oprijlaan staat de oude naam 'Bleykzigt'.], overl.
Noordgouwe 2-3-1890, tr. Haamstede 31-8-1836 Tona Jacoba Vis, geb. Eikerzee 22-5-1813, overl.
Noordgouwe 8-4-1881, dr. van Marinus Vis, landbouwer te Eikerzee, en Adriaantje Hoogenboom.

c. Jacob Moolenburgh, geb. Zonnemaire 12-1-1817, gaat omstreeks 1830 op de kostschool van
Wijnand Top te Zierikzee, overl. Zonnemaire 21-5-1834 ('aan hevige zenuwkoortsen'). Onge-
huwd.

d. Bartel Locker Moolenburgh, geb. Zonnemaire 16-12-1818, verblijft omstreeks 1830 op de kost-
school van Wijnand Top te Zierikzee, belijdenis Zonnemaire 20-4-1838, neemt de boerderij over
waar zijn grootvader Johannes Moolenburgh gewoond heeft [nu: Zuidweg 11], landbouwer, ge-
meente-ontvanger (1839), lid van het Burgerlijk Armbestuur (1861), lid van de plaatselijke sub-
commissie der Maatschappij van Weldadigheid (1846) en secretaris van de brandweer (1853) te
Zonnemaire, zetter der directe belastingen te Dreischor (1855), vertrekt 24-9-1858 (kerkelijk 29-
12-1858) naar Zierikzee, woont daar eerst Oude Haven A 347 [nu: Havenpark 39], later Oude
Haven A 414 [nu: Oude Haven 49], overl. ald. 12-9-1862 ('na een langdurig lijden'), tr. Zonnemai-
re 17-8-1843 Theresia Comelia Bolle, geb. Haamstede 15-1 -1821, overl. Zierikzee 21 -3-1881, dr.
van Job Adriaan Bolle, landbouwer te Haamstede, en Adriana de Bruijne.

e. Krina Hocke Moolenburgh, geb. Zonnemaire 21-3-1821, belijdenis Zonnemaire 3-4-1840, overl.
ald. 11-1-1884, tr. Zonnemaire 15-3-1843 (huwelijksvoorwaarden d.d. 14-3-1843 voor notaris C.J.
van der Halen te Brouwershaven) Kornelis Hocke Hoogenboom, geb. Zonnemaire 16-9-1817,
verblijft omstreeks 1834 op de kostschool van Wijnand Top te Zierikzee, komt 1 juli 1834 terug
naar Zonnemaire, belijdenis ald. 5-4-1839, woont eerst op de 'Kleine Hofstede' [nu: Zuidweg 18],
later op de 'De Groote Hofstede' [nu: Bermweg 7], landbouwer, agent van de Zeeuwsche Brand-
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waarborgmaatschappij (1871), pachter van de haardas van Bommenede (1850), burgemeester
(1873) (1885), wethouder (1861) (1863), raadslid (1861) (1887), waarnemend gemeentesecretaris,
gemeentesecretaris (1862) (1881), ambtenaar van de burgerlijke stand (1850) (1863), lid van het
Burgerlijk Armbestuur (1873), brandmeester (1853) en assistent 'over' de pompers bij de brand-
weer (1843) te Zonnemaire, commissaris (1844) en boekhouder van de meestoof 'De Wassende
Maan' te Bommenede (1854) (1885), kerkelijk ontvanger (1867) te Zonnemaire, voorzitter van
de dijkraad van het Calamiteuze Waterschap Nieuw-Bommenede (1881), voorzitter van het Cala-
miteuze Waterschap Nieuw-Bommenede (1872) (1883), ontvanger-griffier (1861) (1883) en ge-
zworene van de Polder Zonnemaire (1859) (1861), penningmeester (ontvanger) van het Water-
schap Nieuw-Bommenede (1842) (1843), commandant van de erewacht uit de gemeenten Zonne-
maire, Bommenede, Noordgouwe en Dreischor bij het bezoek van Koning Willem III aan Schou-
wen-Duiveland in 1862, voorzitter en bestuurslid der afdeling Zierikzee der Zeeuwse Landbou w-
Maatschappij (1854), lid van de commissie van Landbouw en Nijverheid te Zierikzee (1857), lid
van een commissie van de afdeling Zierikzee der Zeeuwse Landbou w-Maatschappij belast met de
organisatie van een ploegwedstrijd in 1845, weigert in 1862 een benoeming tot dijkgraaf van het
Waterschap Bloois en Oud-Bommenede, overl. Zonnemaire 11 -7-1888, zn. van Marinus Hoogen-
boom, landbouwer te Zonnemaire, en Krina Hocke.

Adriana MariaMoolenburgh, geb. Zonnemaire 23-7-1823, belijdenis ald. 18-3-1842, overl. Elle-
meet 5-10-1870, tr. Zonnemaire 6-5-1848 (huwelijksvoorwaarden d.d. 5-5-1848 voor notaris C.J.
van der Halen te Brouwershaven) Jacob Marinus de Glopper, geb. Ellemeet 22-5-1826, woont
Ellemeet op de hofstede 'Eb en Vloed' [nu: Kuyerdamseweg 27-29], landbouwer, agent der
Zeeuwsche Brandwaarborgmaatschappij (1878), burgemeester van Eikerzee (1874) (1887), burge-
meester (1874) (1887), wethouder (1861) en raadslid van Ellemeet (1860) (1872), diaken (1850)
en notabele, president van het college van notabelen (1857) (1880) en erevoorzitter van de rederij-
kerskamer van Eikerzee (1885), lid der Provinciale Staten van Zeeland (1880) (1887), lid van de
Centrale Directie van Schouwen, Burgh en Westland (1854), hoofdingeland van het Waterschap
Schouwen (1872), voorzitter van de Calamiteuze Polder Burgh en Westland (1877) (1887), overl.
Ellemeet 26-5-1887, zn. van Leendert Krijgsman de Glopper, landbouwer te Ellemeet, en Janna
Schalkwijk. Hij hertr. Noordgouwe 29-7-1871 Cornelia Johanna Moolenburgh (zie VIc-5b).
Helena Cornelia Moolenburgh, geb. Zonnemaire 1-12-1825, belijdenis Zonnemaire 6-4-1847,
vertrekt 4-10-1847 naar Noordgouwe, keert na haar scheiding op 26-8-1865 weer naar Zonnemai-
re, gaat 1-12-1865 naar Zierikzee en woont daarop het adres Nieuwe Boogerdstraat C 195 [nu:
Nieuwe Boogerdstraat 56] ; verhuist 30-5-1874 weer naar Zonnemaire en woont daar tegenover
haar ouderlijk huis [nu: Zuidweg 13], overl. ald. 31-1-1892, tr. Zonnemaire 26-5-1847 (huwelijks-
voorwaarden d.d. 25-5-1847 voor notaris C.J. van der Halen te Brouwershaven), gescheiden bij
vonnis van de Arr. Rechtbank van Zierikzee d.d. 25-7-1865 (ingeschreven op 26-8-1865 in de
registers van de burgerlijke stand te Noordgouwe) Jacob Marinus Schalkwijk, geb. Rotterdam 15-
11-1823, belijdenis Dreischor 31-3-1843, vertrekt maart 1846 (kerkelijk 11-11-1846), van Drei-
schor naar de hofstede 'Bouwlust' van zijn vader te Noordgouwe [Deze in 1865 gesloopte boerde-
rij heeft ongeveer 500 meter achter de buitenplaats 'Rustenburg', Kloosterweg 27 gelegen] en
voert daar tot zijn huwelijk een huishouding met een dienstbode, landbouwer, grondeigenaar,
raadslid (1848) (1855), ambtenaar van de burgerlijke stand (1851) (1856) en notabele te Noord-
gouwe (1849), vertrekt na zijn scheiding op 27-7-1865 naar Oosterhout, overl. ald. 9-1-1870, zn.
van Marinus Schalkwijk, koopman te Rotterdam (zn. van de onder Vb-8 genoemde Jacob Schalk-
wijk en Lena Moolenburgh), en Eva Lambert.

Johanna Catharina Moolenburgh, geb. Zonnemaire 13-4-1828, overl. ald. 12-6-1828 ('aan de
Slijmhoest').
Johanna Catharina Moolenburgh, geb. Zonnemaire 27-2-1830, belijdenis Zonnemaire 22-3-1848,
'landbouwster' op de hofstede van haar ouders [nu: basisschool 'De Zonnewijzer', I.M. van der
Bijlstraat 15], vertrekt op 15-3-1892 naar Rijswijk, overl. ald. 19-7-1902. Ongehuwd.
Nicolaas Leonardus Cornelis Moolenburgh, geb. Zonnemaire 14-5-1833, 'boedelredder' bij de
brandweer (1853) te Zonnemaire, overl. ald. 16-9-1855 ('na een smartelijk lijden van bijna 2 jaar').
Ongehuwd.
Jacoba Suzanna Moolenburgh, geb. Zonnemaire 28-1 -1835, overl. ald. 13-12-1880, tr. Bommene-
de 17-11 -1858 Johannes Slierendregt, geb. Zierikzee 11-9-1834, woont te Zonnemaire op een van
zijn schoonvader gekochte hofstede [nu: 'Akkerleven', Oostweg 8], landbouwer, commissionair,
rijtuigverhuurder, karreman, agent voor Schouwen-Duiveland van de suikerfabriek 'De Phoenix'
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te Zevenbergen (1878) (1879), agent voor de Firma Van Es, Wambersie en Ruijs, een expeditiebu-
reau voor landverhuizers (1872), raadslid (1871) te Zonnemaire, gezworene van de Polder Zonne-
maire (1873) (1879), overl. Zonnemaire 5-2-1880 ('geheel onverwachts'), zn. van Willem Slieren-
dregt, beurtschipper te Bommenede, en Maatje Neerhout.

Uit het tweede huwelijk:

2. Lena Moolenburgh, geb. Zonnemaire 27-12-1789, overl. Goes 17-10-1866 ('na
een kortstondige hevige ziekte'), tr. Zonnemaire 28-2-1816, dr. Wouter Leonard
van Oosterzee, geb. Rotterdam 6-1-1781, bezoekt te Latijnse school te Rotter-
dam, gaat 18-6-1798 naar de Academie, op 1 -2-1805 phil. doctor te Utrecht, pro-
ponent classis Walcheren juni 1805, predikant te Brakel 1805-1809, St. Philips-
land 1809-1815, Zonnemaire 1815-1821, woont ald. aan de Ring [nu: Prof. Zee-
manstraat 15, destijds pastorie], en Goes (1821-overl.), correspondent van de
Maatschappij ter Waarborging van Leeftogten gevestigd te ' s-Gravenhage (1818)
(1821), president van het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland (1860), afgevaar-
digde en president der Algemeene Synode (1855), overl. Goes 29-1-1860, wedr.
van Jacoba Laurentia Bendt, zn. van Henrik van Oosterzee en Maria Christina
Koemans.

3. Krina Moolenburgh, ged. Zonnemaire 19-6-1791.
4. Nicolaas Moolenburgh, geb. Zonnemaire 27-4-1793, woont in 1812 en 1813 als

'garcon de boutique' in het gezin van de apotheker Fran§ois R. Bennet van der
Grijp op het adres Oude Haven D 382 te Zierikzee [nu: Havenplein 26], ook ver-
meld als particulier (1814), belijdenis ald. 8-4-1813 als wonende op de Maria
Louisa Haven (Oude Haven, nu Havenplein), vertrekt kerkelijk van Zierikzee in
juli 1819 naar Haamstede, komt burgerlijk op 1-1-1819 vanuit Dordrecht naar
deze plaats, woont daar in het huis nummer 14 [nu: Ring 10], notaris, raadslid
(1824), ouderling (1825) (1827), overl. Haamstede 20-5-1827 ('na een korte
hevige ziekte'), tr. Ouddorp 18-5-1821 Grietje van der Meij, geb. Ouddorp 22-
12-1798, vertrekt 1-5-1828 met haar kinderen naar Brouwershaven, overl. ald.
12-1-1853, dr. van Jan van der Meij, schoolonderwijzer te Ouddorp, en Jannetje
Doeland. Zij hertr. Haamstede 30-4-1828 (huwelijksvoorwaarden d.d. 16-4-1828
voor notaris C.J. v.d. Halen te Brouwershaven) Cornelis van de Watering.
Uit dit huwelijk:
a. Krina Cornelia Moolenburgh, geb. Haamstede 15-12-1821, vertrekt, na het overlijden van haar

echtgenoot, van Nieuwe Tonge op 14-6-1850 met een dochter naar Ouddorp, overl. Utrecht 19-3-
1879, tr. (1) Brouwershaven 23-8-1848 Govert WillemMense, geb. Klundert 6-6-1823, vestigt zich
14-9-1846 te Nieuwe Tonge in het huis no 146 (1850), chirurgijn, geneesheer, overl. ald. 13-3-
1850, zn. van Willem Cornelis Mense, koopman te Klundert, en Pietemella van Drimmelen; tr. (2)
Utrecht 20-4-1855 Willem Anthonie de Leur, geb. Utrecht 7-4-1815, koopman ald., overl. Utrecht
25-4-1887, wedr. van Petronella van Rooijen, zn. van Laurens de Leur, meestermetselaar te
Utrecht, en Gijsbertha Setteur.

b. Jannetje Moolenburgh, geb. Haamstede 14-12-1823, belijdenis Brouwershaven 1843, vertrekt in
1851 als volgens het bevolkingsregister als chirurgijnsleerling naar Utrecht (haar stiefvader Van
de Watering was genees-, heel- en verloskundige), woont in 1871 ais weduwe te Utrecht, tr. Brou-
wershaven 11-4-1851 Paulus Janse, ged. Brouwershaven 29-3-1821, belijdenis ald. 1840, naar
Middelburg 4-1-1846, opzichter van Rijkswaterstaat te Vreeswijk, opzichter van de Waterstaat te
Utrecht, zn. van Barend Janse, timmerman te Brouwershaven, en Maria van Actel (Aktel).

c. Cornelia Moolenburgh, geb. Haamstede 23-7-1826, overl. Bussum 14-4-1908, tr. (1) Brouwersha-
ven 3-5-1852 Jan Hendrik Louis Offerhaus, geb. Groningen 22-2-1820, woont te Lobith (1853)
(1856), Nijmegen (1857) (1858), visiteur, overl. Dinxperloo 8-9-1864, zn. van Henricus Leonardus
Offerhaus, kapitein der infanterie, en Aletta Jacoba Francina Piccardt; tr. (2) Utrecht 16-2-1871
Pieter van der Laan, geb. Krommenie 23-2-1814, Ned. Herv. predikant te Castricum, overl. ald.
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18-1-1900, achtereenvolgens wedr. van Antje Hendrica Lansink en van Margaretha Jacoba van

Lith, zn. van Pieter Adrianus van der Laan, predikant, en Hendrikje Frederika Schaalje.

5. Jacob Moolenburgh, geb. Zonnemaire 11-9-1798, verblijft in 1812 en 1813 op
de kostschool van Jean de Ligny in de Manhuisstraat te Zierikzee, belijdenis
Zonnemaire 1819, vertrekt 5-3-1821 met attestatie naar Noordgouwe, landbouwer
te Noordgouwe, vestigt zich 13-6-1823 op het slot 'Windenburg' (eigendom van
de ambachtsheer) te Dreischor, [nu: Slotlaan 6], landbouwer ald., vertrekt 1-8-
1830 naar Noordgouwe, landbouwer op 'Weelzicht' te Schuddebeurs [nu: Hees-
terlustweg 1], gaat 7-9-1876 van Noordgouwe naar Zierikzee, woont daar op het
adres Lange Nobelstraat A 10 [nu: Lange Nobelstraat 11], verblijft na het overlij-
den van zijn vrouw tijdelijk te Eikerzee en komt 6-10-1877 weer naar Zierikzee
terug en woont dan in het huis A 305 [nu: Mol 7], burgemeester (1827) (1871),
assessor (1827), raadslid (1827), lid van de schoolcommissie (1870), ambtenaar
van de burgerlijke stand (1828), keurmeester van de meekrap (1826) (1827),
'brandmeester bij de pijp' (1827), lid en voorlopig voorzitter van de plaatselijke
commissie voor de oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor 1813 te Drei-
schor (1863), raadslid (1851) (1865), brandspuitmeester (1822) en kapitein bij de
Landstorm te Noordgouwe (1830) (1831), 'directeur' van de polder St. Jeroen
(1839), lid van de commissie van toezicht over het huis van bewaring te Brou-
wershaven (1855), notabele (1850) (1851) en kerkvoogd te Dreischor (1850),
overl. Zierikzee 13-10-1880, tr. Dreischor 13-6-1823 (huwelijksvoorwaarden d.d.
6-6-1823 voor notaris D. Boom te Zierikzee) Suzanna Jacoba Pieternella de
Clercq (in het bevolkingsregister van Zierikzee 1812-1813 wordt zij 'Santje'
genoemd), geb. Stavenisse 11-4-1800, verblijft in 1812 en 1813 met haar zuster
op de kostschool van Maria Magdalena Agron vrouw van de commies ter secreta-
rie Olivier Groeneijk in het huidige pand Havenplein 3 te Zierikzee, belijdenis
Dreischor 6-4-1816, overl. Zierikzee 26-9-1876, dr. van Johannes de Clercq,
schout van Stavenisse, en Cornelia Hocke.
Uit dit huwelijk:

a. Jacob Hocke Moolenburgh, geb. Dreischor 1-12-1823, belijdenis ald. 31-3-1843, vertrekt 18-4-
1843 met attestatie naar Ooltgensplaat, komt in febr. 1852 met attestatie naar Noordgouwe, van
daar als candidaat-notaris in maart 1852 naar Vlissingen, keert na korte tijd weer en verhuist dan
op 1-7-1853 naar Stavenisse, woont ald. in het huis no 12, gemeentesecretaris (1860) (1865),
gemeenteontvanger (1854), ontvanger-griffier van de Polder Oud-Kempenshofstede (1870), secre-
taris van de Onderwijzersvereniging in het 2e en 3e schooldistrict van Zeeland (1867) te Stavenis-
se, overl. ald. 3-10-1888, tr. Stavenisse 1 -3-1860 Elizabeth Pieternella Droogendijk, geb. Stavenis-
se 21-12-1838, vertrekt naar Goes 4-5-1894 en van daar 11-11-1910 naar Amsterdam, overl.
Soestdijk 29-8-1923 ('na een korte ongesteldheid'), dr. van Johannes Eliza Droogendijk, voer-
mansknecht te Stavenisse, later herbergier te Kapelle in Duiveland, en Maria van Graafeiland.

b. Cornelia Johanna Moolenburgh, geb. Dreischor 26-8-1825, komt met attestatie van Goes naar
Dreischor 29-5-1843, vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot 9-5-1888 van Ellemeet naar
Zeist, overl. 's-Gravenhage 12-12-1914, tr. Noordgouwe 29-7-1871 Jacob Marinus de Glopper,
wedr. van Adriana Maria Moolenburgh (zie bij VIc-lf)-

c. Maria Jacoba Moolenburgh, geb. Dreischor 25-5-1827, belijdenis ald. 12-4-1844, vertrekt in 1850
naar Stoppeldijk (kerkelijke attestatie naar Kloosterzande afgegeven d.d. 5-10-1850), overl. 's-
Gravenhage 3-3-1905 ('zacht en kalm'), tr. Noordgouwe 11-9-1850 Ferdinand Jean Haman, geb.
Oost-Souburg 30-8-1824, woont te Stoppeldijk (1850), Pauluspolder (1851) en vanaf 1854 te
Kloetinge, heel- en verloskundige, overl. Kloetinge 3-12-1891, zn. van Hendrik Ficus Haman,
heel- en verloskundige te Oost-Souburg, en Suzanna Geertruida Kraüer.

d. Johannes Moolenburgh, geb. Dreischor 9-10-1828, student, komt 6-9-1851 met een kerkelijke
attestatie van Delft naar Dreischor (woont te Noordgouwe), vertrekt 1-10-1853 als 'rijksroeijer'
naar Amsterdam (kerkelijke attestatie afgegeven d.d. 24-8-1852), ontvanger der Directe Belas-
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tingen te Ede (1863) en Bruinisse (1871), woont vanaf 20-10-1876 zonder beroep aan de Appel-
markt te Zierikzee [nu: een gedeelte van het pand Appelmarkt 13], overl. Zierikzee 15-2-1878.
Ongehuwd.

e. Cornelis de Clercq Moolenburgh, geb. Dreischor 6-4-1830, student te Delft, vertrekt tussen 1850
en 1860 naar Oostindië (in het bevolkingsregister van Noordgouwe is geen datum vermeld), woont
in 1863 te Sinkara aan de westkust van Sumatra, verblijft blijkbaar weer in Nederland, want hij
vertrekt 21 -5-1871 met het barkschip 'Medea' met zijn vrouw vanaf de rede van Brouwershaven
naar Oostindië, resident van Banjoemas (1877) (1881), vertrekt in 1882 - volgens de afscheidsad-
vertentieindeZierikzeescheCourant-vanuitMarseille 'overhaast' pers.s. 'Prins van Oranje' naar
Indië, resident van Bagelen (1886), overl. 's-Gravenhage 23-2-1895, tr. Delft 20-2-1857 Petronella
Johanna Soutendam, geb. Delft 7-10-1831, overl. 's-Gravenhage 16-2-1911, dr. van dr. Jan Sou-
tendam, geneesheer te Delft, en Petronella Johanna Macquelijn.

Niet geplaatste personen
- Het poorterboek van Zierikzee vermeldt op 2 november 1660 de inschrijving van

Meerten Janse Meulenburgh, 32 jaar, afkomstig van Zonnemaire. Mogelijk is hij
een nakomeling van de bij 'Oudere generaties' beschreven Maerten Jans Vleeshou-
wer. Zijn herkomst is niet gevonden.

- Bij de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrick Maertens Molenberch (Ha),
broer van Crijn Maertens, wordt in 1649 tweemaal een Josias Crijnse Meulenberg
genoemd. Hij bezit samen met de overledene een weiland onder Brijdorpe338.
Over deze Josias Crijnse Meulenbergh (Meulenburg) is weinig gevonden. Hij
woont te Burgh, belijdenis Haamstede 21-3-1650 (Burgh behoorde tot 1661 kerke-
lijk bij Haamstede.), tr. Geertruijt Schijmers die 1-4-1650 met attestatie naar Haam-
stede komt. Ze laten op 5-2-1651 een zoon Crijn te Haamstede dopen. Getuige is
Geertruijt Meulenberch. Op 12-1-1652 leent hij voor schepenen van de Westeren-
ban van den Duijne 1000 Carolus gulden voor de aankoop van het huis waar hij in
woont. Al snel kan hij niet aan zijn geldelijke verplichtingen voldoen. Op 19-11-
1652 worden zijn goederen door de schuldeisers in het openbaar verkocht. De eind-
afrekening van de 'verlaten boedel van de gerefugeerde Josias Meulenberch' vindt
pas op 17-11-1654 plaats. Er is niet achterhaald waar hij heen gevlucht is. Wel
wordt de secretaris van Burgh betaald 'van 2 dagen weten te doen tot Dordrecht'339.
Waarschijnlijk is Josias een zoon van Crijn Maertens (1-4) die na 1627 niet meer
te Brouwershaven genoemd wordt.

Naschrift
De achtste generatie is de laatste waarvan de meeste leden nog op Schouwen-Duive-
land wonen. Als men nu een telefoongids doorbladert, komt men de naam Moolen-
burgh op Schouwen-Duiveland vrijwel niet meer tegen. Welke sporen zijn er nog te
vinden van deze familie?
Grafstenen op gesloten begraafplaatsen:
- Op het voormalige kerkhof van Eikerzee is een grafsteen waarop de namen van drie jong overleden

kinderen van Adriaan Moolenburgh en Tona Jacoba Vis (VIc-1 b) vermeld zijn.
- Op de voormalige begraafplaats aan de Zuidweg te Zonnemaire liggen stenen van Hubrecht Moolen-

burgh en Johanna Cornelia de Glopper (VIb-2), Cornelis Moolenburgh en Pieternella de Glopper (VIc-
1), dr. Johannes Moolenburgh (VIc-la), Adriana Maria Moolenburgh eerste echtgenoot van Jacob
Marinus de Glopper (VIc-lf), Nicolaas Leonardus Moolenburgh (VIc-Ij), Krina Hocke Moolenburgh
en haar echtgenoot Cornelis Hocke Hoogenboom (VIc-Ie), Helena Cornelia Moolenburgh gescheiden
echtgenoot van Jacob Marinus Schalkwijk (VIc-lg) en Jacoba Suzanna Moolenburgh en haar man
Johannes Slierendregl (VIc-lk).

- Buiten bij de kerk te Brouwershaven ligt een grafsteen van Lena Moolenburgh en haar echtgenoot Jacob
Schalkwijk (Vb-8) en een steen van Grietje van der Meij, eerst echtgenote van Nicolaas Moolenburgh
(VIc-4).
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- In de Sint Nicolaas kerk te Brouwershaven ligt een zerkje met het opschrift 'J.M.B.', in 1783 door
Johannes Moolenburgh gekocht voor het graf van zijn zoontje Leenden (Va-1 a).

Foto's en schilderijen:
- In het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland bevinden zich afbeeldingen van Cornelis Moolenburgh

en zijn echtgenote Pieternella de dopper (VIc-1), mr. Jacob Moolenburgh (VIb-2c) en diens zoon mr.
Huibrecht Cornelis.

- In het stadhuis te Brouwershaven hangt een schilderij waarop Jacob Moolenburgh (VIb) is afgebeeld.
- In de collecties van het Rijksarchief in Zeeland zijn foto's van schilderijen van Maria Moolenburgh en

haar echtgenoot Cornelis Hocke (Vb-6).
- Ook het Iconographisch Bureau te's-Gravenhage bezit afbeeldingen van leden der familie Moolenburgh.
Gevelstenen:
- In de zuidgevel van de Ned. Hervormde Kerk te Zonnemaire: ' De 1 e steen gelegd door Mr. Jakob Moo-

lenburgh, Ambachtsheer van Zonnemaire den 24 sten april 1867' (Vlb-2c).
- In het pand Breedveld 2 te Zonnemaire bevindt zich een gevelsteen waarop een meevat is afgebeeld en

het opschrift: 'Jacob Moolenburgh, Janna Huybregtz, 1785', symbool van de zeer lucratieve handel in
meekrap waarmee Jacob Moolenburgh (VIb) zich bezig hield. De steen is afkomstig uit een omstreeks
1840 afgebroken boerderij die in 1778 door Moolenburgh gekocht is.

- In het huis Zuidweg 11 te Zonnemaire: 'Eerste steen gelegd door B. Locker Moolenburgh en T.C. Bolle.
DenóJunij 1843'.

Tenslotte wil ik graag de heren H.H. Berrevoets te Goes en S.W.M.A. den Haan en
H. Uil te Zierikzee danken voor hun bijdrage. •
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32. Idem, no 4394, febr. 1643.
33. GASD, Rekening Herv. Kerk te Brouwersha-

ven, 1625, 1626; RAZ, RAZE, inv. no 4395,
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wershaven, inv. no 14, 15-5-1626, december
1627.

36. Doopinschrijvingen Brouwershaven.
37. Idem.
38. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 3, 17-9-1634, 20-6-1635;
no 4, 20-6-1651,20-6-1653.

39. Idem, no 125, 1625.
40. Idem, no 125, 1635; no 126, 1650.
41. Idem, no 125, 1640.
42. Idem, no 126, 1650.
43. Idem, no 125, 1640.
44. Idem.no 126, 1655.
45. GASD, Rekening Herv. Kerk te Brouwersha-

ven, 24-12-1627, 29-12-1643.
46. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 125, 1625, 1630.
47. Idem, no 126, 1650.
48. Idem, no 125, 1625, 1630; no 126, 1660.
49. RAZ, RAZE, inv. no 4367, 11-7-1634;

GASD, Oud archief van de gemeente Brou-
wershaven, inv. no 126, 1655.

50. RAZ, RAZE, inv. no 4369, 23-9-1642.
51. Idem, no 4368, 18-3-1641; GASD, Oud ar-

chief van de gemeente Brouwershaven, inv.
no 126, 1650.

52. GASD, Rekening Herv. Kerk te Brouwersha-
ven, 28-12-1637.

53. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-
wershaven, inv. no 3,29-11-1641,26-6-1643;
no4, 1-2-1662.

54. Idem, no 4, 31-12-1658.
55. Idem, no 14, 1656, 1658; no 15, 1659/1660,

1661.
56. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Brouwershaven, 14-12-1642, 26-12-1652,

25-12-1656,25-12-1660.
57. Idem, 8-12-1630, 5-12-1638, 3-12-1634.
58. Idem, 25-12-1660; GASD, Oud archief van de

gemeente Brouwershaven, inv. no 4, 1-2-
1662.

59. Doopinschrijving Brouwershaven.
60. Op 3 mei 1635 wordt te Brouwershaven een

kind Crijn gedoopt. De vader is Maarte Hen-
drickse Beenhouwer. Moeder is Elisabedt
Jans, vrouw van Corn. Victor 'Noch Leven-
de'. In de kerkelijke acta van Brouwershaven
wordt op I april 1635 over dit overspel ge-
sproken.

61. RAZ, RAZE, inv. no4394, 19-5-1649.
62. Idem, no 4394, 8-3-1632.
63. Idem, no 4394, 9-8-1644.
64. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Brouwershaven, 16-12-1629.
65. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 3, 30-5-1641, 30-3-1644.
66. Idem, no 3, 22-4-1647.
67. RAZ, RAZE, inv. no 4394, 4-3-1649; no

4386, 16-3-1649.
68. Binnen anderhalve maand vragen Hendrick

Maertens en zijn toekomstige vrouw Adriana
Maertens ontslagen te worden uit de weeska-
mer. De reden hiervan zal het voorgenomen
huwelijk zijn. Voor de rest van de kinderen
volgt het ontslag van voogdij in 1621. RAZ,
RAZE, inv. no 4419, 19-12-1619,28-1-1620,
9-7-1621.

69. Doopinschrijvingen Brouwershaven; RAZ,
RAZE, inv. no4385, 18-4-1639.

70. RAZ, RAZE, inv. no 4356, 26-7-1601; no
4392, 12-7-1613.

71. Idem, no 4419, 28-1-1620.
72. Idem, no 4385, 18-4-1639.
73. Niet in het Doopboek gevonden.
74. RAZ, RAZE, inv. no 4386, 24-7-1649.
75. Idem, no 4360, 18-11-1611; no 4425, 17-4-

1613; no 4425, 17-4-1613.
76. Trouwboek Brouwershaven.
77. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 5, 18-6-1670.
78. RAZ, RAZE, inv. no 4374, 17-1-1668.
79. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 130, Haven noordzijde;
RAZ, RAZE, inv. no 4396, 1-1-1669.

80. Grafsteen in de Ned. Herv. kerk te Brouwers-
haven.

81. RAZ, RAZE, inv. no 4386, 11 -12-1649.
82. Trouwen Geref. Rotterdam 28-11-1660.
83. Gemeentearchief Rotterdam, Not. archief Rot-

terdam deel 383, 17-3-1650.
84. Trouwen Geref. Rotterdam 28-11-1660.
85. Begrafenisregister Rotterdam 19-9-1649.
86. Gemeentearchief Rotterdam, Not. archief Rot-

terdam deel 383, 17-3-1650.
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87. Met 'attestatie' wordt in dit artikel steeds een
kerkelijke attestatie bedoeld.

88. RAZ, RAZE, inv. no 5022, cohier huisschat-
ting Kerkwerve, 1659.

89. RAZ, Archief van de weeskamer te Zierikzee,
inv. no 1364.

90. Idem, no 4058, 28-10-1698.
91. Idem, no 4553, 15-9-1671; no 4590, 9-9-

1694.
92. Idem, no 4590, 1 -2-1689, 9-9-1694; no 4554,

10-1-1702.
93. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 20-4-1691, 11-10-1692.
94. Idem, 9-1-1673.
95. RAZ, RAZE, inv. no 4554. Hij wordt op 10-

1-1702 voor de laatste maal als schepen ver-
meld.

96. Idem,no4058,28-10-1698;GASD, Rekening
Herv. Kerk te Noordgouwe, zonder inv. no,
1696-1698.

97. RAZ, P.D. de Vos, dossier Moolenburgh.
98. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 2-7-1713.
99. RAZ, RAZE, inv. no 4675, 21-1-1717; no

4790,4-2-1720.
100. Doopinschrijving Noordgouwe.
101. Idem; RAZ, RAZE, inv. no 4590.
102. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 8-1-1691, 8-2-1691, 9-2-
1693.

103. RAZ, RAZE, inv. no 4675, 19-6-1711.
104. Idem, no 4790, 17-10-1726.
105. Idem, no4734, 7-7-1714, 7-5-1721.
106. Idem, no 4790, 30-5-1714,4-12-1720.
107. GASD, H. Uil, Lijst ouderlingen en diakenen

Oosterland.
108. RAZ, RAZE, inv. no 4790, 17-10-1726.
109. Idem, no 4790, 17-10-1726.
110. Doopinschrijvingen Noordgouwe; RAZ,

RAZE, inv. no 4590, 21-3-1706.
111. RAZ, RAZE, inv. no 4594.
112. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 27-5-1702, 12-5-1704.
113. Idem, 19-7-1702.
114. RAZ, RAZE, inv. no 4594, 1-5-1726; no

4560, 10-12-1743.
115. Idem, no 4025, 27-3-1682.
116. Idem, no 4025, 27-3-1682.
117. GASD, no 4559, 29-1-1727.
118. Idem, no 4560, 19-11-1733; no 4586, boedel

van Pieter Telle.
119. Idem, no 4594, 25-4-1719.
120. Idem, no 4586, boedel van Pieter Telle; no

4561, 17-3-1747.
121. Kadastrale atlas van Zeeland, SintPhilipsland,

hof stede ' Het Hooge B aken'.; RAZ, Collectie
Zeeuwse Genealogiën, inv. no 51, Genealogie
van de familie Van de Luijster, door A. Ver-

gouwe, 1995, hierin: Cornelia, dochter van
Izaak van de Luijster, huwt als weduwe van
Laurens Jansse Verdoolt met Querijn Meulen-
bergh.

122. Notaris Johan Erkelens, Zierikzee, 18-11-
1739.

123. Notaris J. van der Vliet, Zierikzee, 3-12-1749,
2-12-1756.

124. RAZ, P.D. de Vos, dossier Bakker.
125. Doopinschrijving Noordgouwe 13-2-1735;

Trouwinschrijving Noordgouwe 27-1-1736.
126. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe.
127. RAZ, RAZE, inv. no4587, 25-1-1768.
128. Idem, no 4560, 12-10-1729; no 4586, 1739.
129. GASD, Archief van Noordgouwe, rekening

plaatsearmen Noordgouwe, zonder inv. no,
25-8-1729.

130. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente
te Noordgouwe, 31-5-1722.

131. RAZ, RAZE, inv. no 4587, 25-1-1768.
132. RAZ, P.D. de Vos, dossier Corbeel.
133. Idem, no 4554.
134. Idem, no 4058, 28-10-1698.
135. Idem, no 4590, 25-4-1719; no 4559, 9-12-

1722.
136. Idem, no4590, 25-4-1719, 20-5-1723.
137. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 3-5-1705, 26-5-1706.
138. Idem, 2-5-1706, 5-7-1710, 31-8-1711; RAZ,

RAZE, inv. no 4559, 27-5-1710.
139. RAZ, RAZE, inv. no 4594, 9-5-1712.
140. Idem, no 4554, 18-12-1685.
141. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 9-10-1712.
142. RAZ, RAZE, inv. no 4591, 27-1 -1731.
143. Idem, no 4521, 4-4-1707.
144. Doopinschrijving Noordgouwe.
145. RAZ, RAZE, inv. no 4559, 22-8-1719.
146. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 29-3-1720.
147. RAZ, RAZE, inv. no4591, 17-2-1728.
148. Idem, no 5023, 13-5-1690.
149. Idem, no 4559, 30-11 -1728.
150. Idem, no 4561, 27-7-1747.
151. Idem, no 4586, 9-6-1727.
152. Idem, no 4591, 7-10-1726.
153. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 26-8-1730.
154. Idem, 17-5-1723.
155. RAZ, RAZE, inv. no4561, 2-10-1749.
156. Idem, no 5023.1, 13-5-1690.
157. RAZ, RAZE, inv. no4560, 19-11-1733.
158. Idem, no 4560, 19-11-1733; no 4573A.23-1-

1743.
159. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, april 1732.
160. Doopinschrijving Noordgouwe; RAZ, RAZE,
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inv.no 4573A.23-1-1743.
161. RAZ, P.D. de Vos. dossier Corbeel.
162. RAZ, RAZE, inv. no 4234, 14-10-1756; no

4241,6-5-1774.
163. GASD, Oud Archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 99, rekening 1763/1764;
no 100, rekening 1777/1778; GASD, Archief
van de Herv. gemeente te Brouwershaven,
rekening van de kerkearmen, 1771.

164. GASD, Archief van de Herv. gemeente te
Brouwershaven, rekening van de kerkearmen,
1733; GASD, Archief van de gemeente Brou-
wershaven, inv. no 75,4-2-1757.

165. RAZ, Dienstplichtregister, 1797.
166. GASD, Poorterboek van Zierikzee.
167. RAZ, RAZE, inv. no4591, 27-1-1731.
168. Idem, no 4059, 24-12-1701.
169. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,

inv. no 53, rekening 1712/1713.
170. RAZ, RAZE, inv. no 4452, 7-4-1711, 30-6-

1712; no 4438, 16-10-1720.
171. Idem, no 4452, 7-4-1711.
172. Idem, no 4252, 24-1-1763.
173. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Noordgouwe, 29-12-1695.
174. RAZ, RAZE, inv. no 4452, 29-12-1711.
175. GASD, Oud archief van de gemeente Haam-

stede, inv. no 5, rekening 1669/1672; no 6,
rekening 1675/1677.

176. GASD, Archief van de Herv. Gemeente te
Zonnemaire, lidmatenlijsten van 1738 en
1746.

177. RAZ, RAZE, inv. no 4593, 1-8-1665.
178. Idem, no 4521, 8-11-1694.

179. RAZ, RAZE, inv. no 4142, 30-1-1755.
180. Idem, no 4142, 30-1-1755.
181. Idem, no 4198, 1 -7-1769, 8-7-1769.
182. Trouwboek Brouwershaven.
183. RAZ, RAZE, inv. no 4398, 1-4-1746.
184. Lidmatenlijst Brouwershaven 1758; RAZ,

RAZE, inv. no 4422, 21-12-1761; no 4381,
18-12-1761.

185. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-
wershaven, inv. no 86, 14-6-1782.

186. Idem, no 8, 31-5-1782.
187. Idem, no 9, 31-12-1786.
188. Idem, no 20, 1790.
189. Idem, no 9. 22-6-1785.
190. Idem, no 9, 19-6-1789.
191. Idem, no 9, 31-12-1787.
192. Idem, no 103, 1795/1796.
193. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1793/94.
194. RAZ, RAZE, inv. no 4326, 11-9-1796.
195. RAZ, Dienstplichtregister Schouwen-Duive-

land, 1797; RAZ, RAZE, inv. no 4326, 11-9-
1796.

196. CBG, Familieadvertentie; RAZ, P.D. de Vos,
dossier Moolenburgh; RAZ, RAZE, inv. no
4426a, 8-1-1800; Het dossier Moolenburgh,
CBG spreekt over: verdronken op de rede van
Texel op 31-3-1797.

197. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente
te Brouwershaven, 29-4-1798.

198. CBG, Familieadvertentie.
199. Idem.
200. GASD, Oud archief van de gemeente Brou-

wershaven, inv. no 86, 14-6-1782.
201. RAZ, RAZE, inv. no 4603, 21-3-1725.
202. Idem, no 4640a, 1771.
203. Idem, no 4598, 16-7-1751; no 4598, 9-10-

1760.
204. Idem, no 4598, 9-10-1742.
205. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,

inv. no 761, 27-10-1751; no 762, 19-6-1771.
206. RAZ, RAZE, inv. no 4604, 23-3-1752;

GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv. no 53, 27-11-1754.

207. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv. no53, 15-9-1750; no 1, 19-11-1771.

208. RAZ, RAZE, inv. no 4640A, 1771.
209. Idem, no 4640a, augustus 1787.
210. Idem, no 4603, 26-10-1719.
211. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Zonnemaire.
212. RAZ, RAZE, inv. no 5114, 3-2-1781.
213. Idem, no 4277, 15-9-1786.
214. RAZ, P.D. de Vos, dossier Moolenburgh;

RAZ, RAZE, inv. no4277, 15-9-1786; Lidm.
Renesse-Noordwelle.

215. RAZ, Notaris D. Boom, Zierikzee, 10-8-1811.
216. RAZ, Archief van de Rekenkamer van Zee-

land, rekenkamer D, inv. no 7354, 1788/89.
217. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1793/1794.
218. Idem, 1793/1794.
219. RAZ, RAZE, inv. no 4640-1, 1810.
220. GASD, Archief van de gemeente Bommenede

en Bloois, notulen van de gemeenteraad, 6-
10-1815,2-4-1817,30-12-1818.

221. RAU, Archief van de familie Des Tombe, inv.
no 1579, 7-9-1791; RAZ, RAZE, inv. no
4607, 31-5-1792; no 4444, 21-11-1800.

222. In 1812 is Bloois bij Bommenede gevoegd
waardoor de gemeente Bommenede en Bloois
gevormd werd. Bij de functieaanduidingen is
de gangbare betiteling 'Bommenede' ge-
bruikt.

223. GASD, Archief van de gemeente Bommenede
en Bloois, notulen van de gemeenteraad 12-
12-1817.

224. RAZ, RAZE, inv. no 4441,4-4-1787.
225. Idem, no 4275, 23-4-1785; no 4609, 6-2-

1810.
226. Idem, no 4607, 21 -7-1791.
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227. GASD, Archief van de gemeente Bommenede
en Bloois, notulen van de gemeenteraad 15-8-
1815.

228. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/1794; RAZ, RAZE, inv. no4456,
1796.

229. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/1794.

230. RAZ, RAZE, inv. no 4443, 12-5-1791; no
4640-1, 1810.

231. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1833.

232. Idem, 1793/1794.
233. RAZ, RAZE, inv. no 4331 a, 31 -12-1805.
234. GASD, Archief van de gemeente Bommenede

en Bloois, notulen van de gemeenteraad, 8-
11-1816.

235. Idem, notulen van de gemeenteraad, 18-4-
1827,30-7-1827.

236. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/1794.

237. GASD, Archief van de gemeente Bommenede
en Bloois, gemeentelijke correspondentie
1830, 13-8-1830; Namen- en ambtenwijzer
voor het district Zierikzee, 1839.

238. Zierikzeesche Courant, 29-1-1839.
239. Part. coll., rekeningboek meestoof te Bom-

menede.
240. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1833.
241. GASD, Archief van de gemeente Bommenede

en Bloois, gemeentelijke correspondentie
1830, 18-9-1830.

242. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente
te Zonnemaire, 23-9-1798.

243. GASD, Archief van het Waterschap Nieuw-
Bommenede, inv. no 13, 16-9-1800; RAU,
Archief van de familie Des Tombe, inv. no
1594, 9-12-1817; Namen- en ambtenwijzer
voor het district Zierikzee, 1833, 1839; Zie-
rikzeesche Courant, 5-6-1818.

244. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/1794.

245. GASD, Archief van het Waterschap Nieuw-
Bommenede, inv. no 12, 30-8-1792; no20, 8-
3-1798; Namen- en ambtenwijzer voor het
district Zierikzee, 1793/1794.

246. RAZ, RAZE, inv. no 4607, 21-7-1791;
GASD, Archief van het het Waterschap
Nieuw-Bommenede, inv. no 13, 16-9-1800;
Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/1794.

247. Idem, 1833, 1839.
248. Idem, 1793/1794; Mr. A.J.F. Fokker, Schou-

wen van 1600-1900, Zierikzee, 1908, blz.
809.

249. RAU, Archief van de familie Des Tombe, inv.
no 1581,22-2-1792.

250. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv. no 35, veldboek 1753.

251. RAZ, RAZE, inv. no 4607, 24-10-1794.
252. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,

inv.no 14,20-12-1811.
253. RAZ, Acta Herv. gemeente te Zonnemaire,

23-9-1798.
254. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Zonnemaire, 12-12-1792, 2-1 -1794.
255. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,

inv.no 1, 12-7-1796.
256. RAZ, RAZE, inv. no 4609, 20-8-1808.
257. GASD, Archief van het Waterschap Nieuw-

Bommenede, inv. no 6, 1796.
258. GASD, Archief van het Waterschap Schou-

wen, inv. no 742, veldboek Ellemeet, 1816.
259. RAZ, NotarisCJ. v.d. Halen, Brouwershaven,

18-1-1845.
260. RAZ, Archief van de Rekenkamer van Zee-

land, rekenkamer D, inv. no7354, 1778/1789.
261. RAZ, RAZE, inv. no 4244, 18-9-1784; RAZ,

Notaris C.J. v.d. Halen, Brouwershaven, 24-9-
1839.

262. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/94; RAZ, RAZE, inv. no 4278,
19-4-1794; GASD, Zierikzeesche Courant, 7-
6-1839.

263. GASD, Archief van de gemeente Kerkwerve,
doos 1,23-6-1803.

264. RAZ, RAZE, inv. no 4323, 18-4-1805;
GASD, Archief van de gemeente Kerkwerve,
doos I, 23-6-1803; GASD, Zierikzeesche
Courant, 6-10-1809.

265. GASD, Archief van de gemeente Eikerzee,
inv. no 33, cohier van het dienstbodegeld,
1802; RAZ, RAZE, inv. no4323, 18-4-1805;
GASD, Zierikzeesche Courant, 6-10-1809.

266. GASD, Archief van de gemeente Eikerzee,
inv. no 28, 30-1-1815; GASD, Archief van
gemeente Ellemeet, inv. no 50, 19-10-1838.

267. GASD, Archief van de gemeente Ellemeet,
inv. no 50, 2-6-1838.

268. RAZ, RAZE, inv.no 4915, 1805, 1806, 1808.
269. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1842.
270. GASD, Zierikzeesche Courant, 5-6-1829,23-

8-1836.
271. RAZ, Notaris C.M. Sevenhuijsen, Zierikzee,

21-8-1817; GASD, Zierikzeesche Nieuwsbo-
de, 15-3-1844.

272. GASD, Archief van het waterschap Schou-
wen, inv. no 547, 1800; no 564, 1810.

273. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente
te Eikerzee, 8-12-1822.

274. GASD, Archief van de gemeente Eikerzee,
inv. no 28, 20-3-1820; GASD, Archief van de
Herv. gemeente te Eikerzee, notulen kerk-
voogdij, 19-10-1828,4-1-1836.
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275. Namen- en ambten wijzer voor het district Zie-
rikzee, 1836; GASD, Zierikzeesche Courant,
7-6-1839.

276. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1836; GASD, Zierikzeesche Courant
21-9-1838.

277. Mr. A.J.F. Fokker, Schouwen van 1600-1900,
Zierikzee, 1908, blz.393.

278. RAZ, RAZE, inv. no 4244, 18-9-1784.
279. Part. coll., perceelskaartenboek van de betref-

fende boerderij, 1772; RAZ, RAZE, inv. no
4199, 15-10-1772.

280. RAZ, RAZE, inv. no 4276, 10-10-1790.
281. GASD, Acta kerkeraad Hervormde gemeente

te Zonnemaire, 24-4-1771.
282. RAZ, RAZE, inv. no 4598, 17-5-1768.
283. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1793/1794; RAZ, RAZE, inv. no 4439,
2-9-1796; no 4454, 1798.

284. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/94.

285. Part. coll., Rekeningboek armbestuur van
Bommenede, 30-8-1793, 13-9-1798.

286. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,
inv. no 762, 28-8-1769.

287. Namen- en ambtenwijzer voor het district Zie-
rikzee, 1793/94.

288. GASD, Archief van de ambachtsheerlijkheid
Noordgouwe, doos I, deel 1, lijst van boek-
houders van de meestoof te Noordgouwe.

289. RAZ, RAZE, inv. no 4454, 1798; GASD, Ar-
chief van het Waterschap Nieuw-Bommene-
de.inv.no 20, 8-3-1798.

290. RAU, Archief van de familie Des Tombe, inv.
no 1579,7-9-1778.

291. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv.no 1, 19-11-1771; no 53, 21-9-1772.

292. Huwelijksbijlagen Haamstede, 1-4-1819.
293. RAZ, RAZE, inv. no 4441, 25-11 -1773.
294. RAZ, Archief van de Prefectuur, inv. no 369,

1811.
295. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,

inv. no 1,25-1-1800; RAZ, Notaris D. Boom,
Zierikzee, 13-10-1814.

296. RAZ, RAZE, inv. no 4640-1, 1797.
297. Idem, no 4598, aangesteld na het overlijden

van zijn vader, 3-5-1771; RAZ, Notaris C.M.
Sevenhuijsen, Zierikzee, 6-5-1812.

298. RAZ, RAZE, inv. no 4443, 20-12-1792; no
4456, 1794.

299. Idem, no 4443, 20-12-1792.
300. Idem, no 4631, 20-9-1786; GASD, Archief

van de Polder Zonnemaire, inv. no 54, 1817.
301. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,

inv. no 762, 19-6-1771; RAZ, Notaris D.
Boom, Zierikzee, 2-12-1814.

302. RAZ, RAZE, inv. no 4640-1, 1803.
303. Idem, no 4331 30-12-1805.

304. Idem, no 4441, 25-4-1787; GASD, Archief
van de Polder Zonnemaire, inv. no 1, 12-7-
1796.

305. RAZ, Handschriften verzameling no 22.
306. RAZ, RAZE, inv. no 4606, 4-12-1783; no

4454, 1783.
307. RAZ, Acta kerkeraad Hervormde gemeente te

Zonnemaire, 30-12-1798; GASD, Zierikzee-
sche Courant, 11-8-1809.

308. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv. no 53,21 -9-1772; GASD, Archief van de
gemeente Zonnemaire, inv. no 762, 30-10-
1788.

309. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,
inv.no 1, 17-10-1798.

310. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv.no 1, 9-4-1774; no 54, 1817.

311. Idem,no 1,21-11-1772; RAZ, RAZE, inv. no
4609, 17-4-1810.

312. GASD, Archief van de Polder Dreischor, inv.
no 6, 4-9-1780.

313. GASD, Archief van de ambachtsheerlijkheid
Noordgouwe, doos II, rekening 1783/1784;
GASD, Archief van de Polder Zonnemaire,
inv. no 53, 2-10-1788.

314. GASD, Zierikzeesche Courant, 7-4-1815.
315. RAU, Archief van de familie Des Tombe, inv.

no 1581,22-2-1792.
316. GASD, Archief van de gemeente Oosterland,

inv. no 24, rekening 1782/1783.
317. RAZ, Archief van de Prefectuur, inv. no 369,

1811.
318. RAZ, RAZE, inv. no 4599, 5-6-1790.
319. GASD, Archief van de gemeente Kerkwerve,

doos 1,23-6-1803; RAZ, RAZE, inv. no4609,
28-9-1810.

320. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,
inv. no 8,25-4-1817.

321. RAZ, RAZE, inv. no 4607,6-4-1786; GASD,
Archief van de gemeente Zonnemaire, inv. no
1, 14-6-1798, 14-11-1798.

322. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,
inv.no 14,20-12-1811.

323. RAZ, RAZE, inv. no 4441, 8-2-1786.
324. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,

inv. no 762, 18-10-1781; no 268, 1840.
325. Idem, gemeentelijke correspondentie, 1819,

30-9-1819; inv. no 82, 15-12-1821.
326. GASD, Archief van de gemeente Dreischor,

gemeentelijke correspondentie 1827, 17-10-
1827.

327. GASD, Archief van de gemeente Bommenede
en Bloois, notulen van de gemeenteraad, 12-
7-1826.

328. Part. coll., rekeningboek meestoof te Bom-
menede.

329. RAZ. Acta kerkeraad der Hervormde gemeen-
te te Zonnemaire, 13-6-1782, 30-12-1798.
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330. Idem, 3-12-1787. 336. GASD, Archief van de gemeente Zonnemaire,
331. RAZ, RAZE, inv. no 4607, 3-1-1787; no inv. no 762, 16-6-1767.

4640-1, 1788. 337. GASD, Archief van het Waterschap Nieuw-
332. GASD.ArchiefvandegemeenteZonnemaire, Bommenede, inv. no 6, 1796.

inv. 304, 4-3-1820. 338. RAZ, RAZE, inv. no 4386, 11-12-1649.
333. GASD, Archief van de Polder Zonnemaire, 339. Idem, no 4834, 24-2-1650; no 4845, 7-2-

inv.no 1, 12-10-1790; no 40, 1835. 1652; no 4835, 17-11-1654; no 4879, 17-11-
334. Idem, no 1, 23-8-1780; no 53, 2-6-1813. 1654.
335. Namen-en ambtenwijzer voor het district Zie-

rikzee, 1833, 1836.

GESNEUVELDE EN GEWONDE MILITAIREN UIT ZIERIKZEE

Onderzoek naar militairen geeft nog wel eens problemen, voornamelijk omdat zij met regelmaat een andere
standplaats hebben.

Eén van de bronnen voor het vinden van militairen uit de vorige eeuw zijn de registers van het z.g.
'Fonds 1815', die berusten bij het Amsterdamse gemeente-archief. Daarin worden de namen vermeld van
hen die in 1814 en 1815 bij de bevrijding van ons land na de overheersing der Fransen en bij de Slag bij
Waterloo zijn gesneuveld of gewond geraakt. Ook de in de jaren 1830-1839 bij gevechtshandelingen ten
gevolge van de afscheiding der Belgen zijn gesneuveld of gewond raakten, kan men daarin terug vinden.
De registers bevatten nadere gegevens van de genoemde militairen, zoals de legerrang, het oorspronkelijk
beroep, de aard van de verwondingen, de namen van de nabestaanden van de gesneuvelden die in aanmer-
king kwamen voor een toelage uit het Fonds. In de registers van de gewonden in België' zijn ook nog opge-
nomen de militairen die naderhand, veelal door een dienstongeval, zijn gewond geraakt.

Over het archief en de registers is uitvoerig geschreven in Gens Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v.
In de registers werden militairen uit Zierikzee aangetroffen, hieronder vermeld met daarbij het inventa-

risnummer van het bewuste register en het volgnummer waaronder de militair is opgenomen:

Gewond bij Waterloo en nadien overleden:
GerritAjens, geb. 9-6-1776, overl. aug. 1837 (741-1267 en 757-574);
Marinus Telle, geb. 2-7-1793, overl. nov. 1860 (744-1688);
Johannes Alexander Walles, geb. 12-3-1788, overl. 8-5-1864 (748-2497).

Gewond bij of na de Belgische Opstand:
Johannes Simmer, geb. 10-9-1808, overl. 26-2-1886 (759-311);
Huybert van der Vaate, geb. 6-9-1806, overl. 25-1-1837 (760-404).

P.J.M. WUISMAN

288 GcnsNoslra52(l997)



DE OUDSTE GENERATIES VAN
HET GESLACHT FOKKER OP SCHOUWEN

doorLJ. SPEELMAN

Inleiding
De 50e jaargang (1964) van Nederland's Patriciaat (NP) behelst een genealogie van
het uit Haamstede afkomstige geslacht Fokker.

Het meest bekende lid van dit geslacht is ongetwijfeld Anthony Herman Gerard
Fokker (1890-1939), de roemruchte vliegtuigbouwer, maar het geslacht bracht ook
geleerden van nationale en internationale faam voort en een in het bijzonder voor
Schouwen verdienstelijk man: mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker (1857-1929),
Heer van Rengerskerke, Zuidland en Craijesteijn, advocaat te en burgemeester van
Zierikzee, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter van het bestuur der
Visserijen op de Schelde en de Zeeuwse Stroomen, voorzitter van het bestuur van het
Waterschap Schouwen en auteur van een standaardwerk over de geschiedenis van dit
Waterschap.

De genealogie in NP vangt aan met een stamreeks die als generatie I heeft de om-
streeks 1648 gehuwde Adriaan Dirksz. Fokker. De reeks kan echter zonder veel moei-
te met één generatie worden opgevoerd. Blijkens akte-op 24 mei 1659 verleden voor
schepenen van de Westeren Ban van den Duijne onder Haamstede - 'compareerde
Adriaan Dircks Fockert als principaal Dirck Dirckse Fockert sijn comparants vader
ende Dirck Dircks Focker sijnen broeder respective ...''. Vader Dirck komt vanaf
1623 op westelijk Schouwen in akten voor, eerst in Renesse/de Oosteren Ban en later
in de Westeren Ban en Haamstede, zij het pas vanaf 13 juni 1658 met de naam Foc-
kert 2. Daarvóór werd hij steeds Dirck Dircks Hollander genoemd, of Dirck Dircksz-
zonder meer, soms met de toevoeging 'de Oude'3.

Dirck was op Schouwen duinboer, eerst op een gepachte hoeve in de Oosteren Ban
van den Duijne onder Renesse (verder te noemen: OB), later op eigen hoeven in de
Westeren Ban onder Haamstede (verder: WB). De duinhoeven in deze gebieden waren
in het algemeen vele tientallen gemeten groot (een Schouws gemet = 0,4168 ha), zij
het dat het aantal gemeten waarover schot en duinpacht moest worden betaald, de
'gegoede' gemeten, slechts een fractie daarvan beliepen, ongetwijfeld omdat het ren-
dement van de duingemeten bescheiden was4. Volgens het Veldboek van de WB van
16104a besloeg deze ban 2486 gemeten en 255 roeden 'ter aarde', die gegoed waren
voor 399 gemeten en 98 roeden - weinig meer dan 16% van het geheel!

Dirck hield koeien en schapen5, op de WB ook een dekstier6 (vandaar misschien de
naam Fokker?), en hij verbouwde graan7, vermoedelijk rogge. Zijn kinderen werkten
bij hem in het bedrijf8. Naar uit vele akten blijkt9 had Dirck vier zoons: Dirck, Jan,
Pieter en Adriaen en een dochter: Trijntje. Van in elk geval twee van de zoons, Jan
en Pieter, leven tot op de dag van vandaag nakomelingen in de mannelijke lijn op
Schouwen-Duiveland of elders in Zeeland. Hier ligt dus een mogelijkheid tot uitbrei-
ding van de genealogie. Maar ook Dirck (vermoedelijk de oudste zoon, want hij wordt
steeds als eerste van de broers genoemd) had nog ten minste tweehonderd jaar lang
nakomelingen in mannelijke lijn op het eiland.

Tenslotte is de tak Adriaen zoals in NP weergegeven, voor verdere uitwerking
vatbaar. NP noemt in de stamreeks als generaties II en III respectievelijk Jan Adriaans
en Jan Jans. Deze hadden elk broers en zusters. Twee broers van Jan Adriaansz.,

GensNostra52(l997) 289



Maerten en Dirck, hadden nageslacht; Maerten in de mannelijke lijn in elk geval tot
ca. 1800.

Dirck Dircksz. Focker(t) de Oude
Dirck's zoons Dirck, Jan en Pieter gaan in Haamstede in ondertrouw (resp. op 6 de-
cember 1659, 21 oktober 1656 en 3 juni 1656) als (afkomstig of geboortig?) 'van
Medemblik'. Van Adriaan en Trijntje, die in Haamstede voor het eerst als doopouders
optreden in 1649, zijn geen (onder)trouwinschrijvingen bekend10. Dirck's plaats van
herkomst zal dus in 'Holland' moeten worden gezocht, of juister: in West-Friesland.
Op 26 september 1623 is in Renesse sprake van een niet bij name genoemde broer van
Dirck die hem 'uit Holland' financieel te hulp zou moeten komen".

Omtrent Dirck's leeftijd ontbreekt ieder gegeven. Voor zoon Jan wordt in Haamste-
de op 21 november 1678 de leeftijd van 69 jaar opgegeven12. Jan zou dan ca. 1609
geboren zijn, wat betekent dat het geboortejaar van vader Dirck niet na 1589 zal heb-
ben gelegen. Bedenken we dat niet Jan, maar Dirck de oudste zoon zal zijn geweest,
dan kan het geboortejaar van vader Dirck gemakkelijk enige jaren vóór 1589 liggen.

Curieus is dat in een Zierikzeese akte dd. 26-8-1644 Jan Focker en Toontje Focker
als getuigen optreden (zonder vermelding van patroniem) en dat hun leeftijden worden
opgegeven als resp. 44 en 40 jaar13. Een Toontje Focker kennen we uit andere akten
niet, maar die naam kan een verschrijving zijn van Trijntje. Als het hier om de ons
bekende kinderen van Dirck gaat, wat niet geheel onwaarschijnlijk is, opent dit de
mogelijkheid dat de evengenoemde jaartallen moeten worden gecorrigeerd tot ca.
1600 en 1580. Jan trouwde voorde eerste maal in 1656, deed in 1668 belijdenis, kreeg
in 1670 zijn laatste kind en lijkt in 1693 nog in leven te zijn-jaartallen die mij ertoe
lijken te tenderen dat de Haamsteedse leeftijdsopgave aannemelijker is dan de Zierik-
zeese.

Dirck's echtgenote wordt in de Schouwse akten nergens genoemd. In 1631 noemt
Dirck zich voogd over zijn jongste kind of kinderen, wat er op kan duiden dat de moe-
der toen al overleden was7. Haar voornaam zal Catharina geluid hebben, want de vier
kinderen van Dirck die een dochter hadden, noemden deze (ingeval er meer waren:
de oudste) Catharina/Catalina (in Zeeland synoniemen).

Dirck moet een opvallende lengte hebben gehad, want 'alhier in de wandelinge
genoempt Langhen Dirck' '4. Hij zal wel identiek zijn met de in een boedel inventaris
van 29 oktober 1651 voorkomende Dirck Dircxs Lanckman 15.

'Last but not least': hoewel we niet beschikken over een mededeling in kerkeraads-
acta betreffende gedane belijdenis, of overkomst van een andere gemeente, en even-
min over een lijst van lidmaten, weten we uit een aantekening in het Actaboek van
Haamstede dd. 31-(12?)-1649 dat Dirck lidmaat van de Gereformeerde Kerk aldaar
is geweest. Althans: indien hij en geen ander bedoeld wordt met de daargenoemde
Dirck Dircksen (zie verder hierna onder 'chronique scandaleuse').

Eerste vermelding in Schouwen
De eerste vermelding van Dirck Dircksz. Hollander in westelijk Schouwen dateert van
27 april 1623: WMem Corneliss Corvelinck vordert dan van hem, voor schepenen van
Renesse en de OB £ 3.4.4 voor kosten ingevolge 'kennisse van keringe', d.i. vonnis
in hoger beroep. Dit betekent dat partijen al in twee instanties met elkaar hadden ge-
procedeerd, vermoedelijk overeen door Dirck ingestelde vordering, want Corvelinck
vordert alleen proceskosten. Tenminste vanaf mei 1623 was Dirck pachter van een
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(voornamelijk) in de OB gelegen hoeve.
Dirck had het op die hoeve allesbehalve gemakkelijk, want op zijn verzoek ver-

klaart Claas Bartholomeess Ellepoele op 26 september 1623 voor schepenen van
Renesse, '... dat seckere tijt geleden ... tot sijn comparants huijse is geweest Lyer
Lenaertsen den welcken aldaer was seggende dat de beesten van den voorn. Dirck
Dyrckx door gebrek aan vooragie ende van de coude synne beesten seer myserabel
stonden, ende dat Willem Corn. Corvelyck synnen schoonvader hem Dirck Dyrckx
een clampe hoeye hadde toegeseyt tot seggen van goede mannen en daernae hem het
hoeye niet had willen laeten ofte Dirck Dirckx zijn broeder moeste daer eerst ut hol-
lant coemen ende Lyer Lenaerts sach syn jammer aende beesten en seyde Dirck haelt
tot mijnen huyse stroe so lange als ick het hebbe'. In die tijd moet Lier Lenaerts de
pachter, althans gebruiker zijn geweest van 'de hoeve van Robrecht Becue' die zijn
schoonvader Corveling in 1626 aan Dirck zal verkopen.

Een ander teken dat het Dirck niet voor de wind ging, is het feit dat de verpachter
van de hoeve de pacht over 1623-1624 in rechte van Dirck moest vorderen, en eenjaar
later ook die over 1624-1625. In beide gevallen ging het om £ 24,-,-. Dirck vindt zijn
vriend in de nood Lier Lenaerts dan bereid de helft van de pacht van hem over te
nemen, waarmee Huich Jans op 't Hof, de verpachter, akkoord gaat (12-11-1625).
Ook de eerst daarop volgende pachttermijn, nu ad £ 12, moet de verpachter echter in
rechte vorderen (18-6 en 28-7-1626). Daarna geeft Dirck zijn helft in onderpacht aan
Corn. Jans Bombaert (21-10-1626), wat wel zal samenhangen met het feit dat Dirck
inmiddels zelf een hoeve heeft gekocht16.

Koop van duinhoeven
In het schepenaktenboek van de WB nr. 5143 A is een losse akte van 1 oktober 1626
verdwaald, waarin Dirck Dircxsen Hollander jegens Jan Dircksen Smit te Brouwers-
haven een bedrag van 720 Carolusguldens schuldig bekent uit geldlening, onder hypo-
thecair verband van zijn door hem bewoonde duinhoeve op de WB met het gevolg en
de aankleve daarvan, door hem bij koop verkregen van Willem Cornelis Corver (=
Corvelinck, eerder genoemd). De rente voor deze lening lijkt mij hoog, want beloopt
8 1/3% per jaar.

De akte tussen Corver/Corvelinck en Dirck waarin de koop en/of het transport van
deze hoeve is vastgelegd, is niet bewaard gebleven, zodat interessante gegevens als
ligging, omvang en koopprijs elders moeten worden gezocht. Moeilijk is dit niet, want
uit het Schepenaktenboek nr. 5143 en het Veldboek van de WB van 1610, in onderling
verband beschouwd, volgt dat het in casu gaat om de hoeve van Robrecht Becu, bijna
geheel gelegen in het 19e bevang van de WB, met een oppervlakte van 176 gemeten
en 149 roeden waarvan zich later 172 gemeten 26 roeden (nog) in het bezit van kinde-
ren van Dirck Dircx bevinden; 'later', want het gaat om ongedateerde aantekeningen
in de marge van de betreffende bladzijden van het Veldboek van 161017.

De Vlaming Robrecht Becu overleed kort vóór of in 1614, waarna zijn weduwe en
erfgenamen de hoeve verkochten aan Pieter Wouters of diens weduwe, die haar kort
daarop doorverkocht aan Willem Cornelis Corver 18. Perceel 15 van het 19e bevang
was 't hoff daer huijs schuere ende buerop staet' groot 85 roeden, waarop aansluit 't
boske met thoofken achter thuijs' groot 1 gemet 30 roeden (beide oppervlakten: ter
aarde).

Een indicatie omtrent de koopprijs geeft de door schout en secretaris in 1614 tegen
de weduwe van Pr. Wouterss ingestelde rechtsvordering tot betaling van 't rantsoen
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van VC £ Groten Vlaams', te weten 9 groten per pond, over de koop van deze hoeve.
De door Pr. Wouters betaalde koopprijs bedroeg dus £ 500.

Het enige wat wij verder weten, is dat de door Dirck Dircxss te betalen koopprijs
ten dele in termijnen mocht worden voldaan (zoals gebruikelijk was) en dat met de
termijn over 1637 de schuldbrief t.g.v. de verkoper geheel was voldaan19. Als de ver-
houding tussen 'gegoede' gemeten en gemeten 'ter aarde' representatief is voor de
kwalitieit van de betreffende gronden (zoals ik aanneem) moeten we vaststellen dat
de hoeve van Robrecht Becu van wat mindere hoedanigheid was dan de gemiddelde
kwaliteit van de gronden van de WB, te weten 14,14 % gegoed tegenover 16,05 %,
zoals uit het Veldboek valt af te leiden.

Naar het zich laat aanzien was, na 1637, de enige schuld die Dirck in verband met
de aankoop van de hoeve had, nog slechts die welke hij op 1 oktober 1626 jegens Jan
Dircksen Smit aanging. Op 30 september 1666, vijf a zeven jaar na zijn overlijden,
bestond deze nog in volle omvang. Zij was intussen overgenomen door de Zierikzeese
notaris Constant Adriaans, en de rente was op enig tijdstip daarvoor teruggebracht tot
5'/2 %'. Het lijkt erop dat Dirck (met behulp van zijn bij hem inwonende en in zijn
bedrijf werkzame vijf kinderen) in een jaar of tien een bedrag in de orde van grootte
van £ 380; wellicht zo'n £ 400, wist in te verdienen20.

Helaas ontbreekt een Schepenaktenboek van de WB over de periode 1618-1657,
zodat we voor gegevens omtrent het doen en laten van de familie Fokker in deze jaren
afhankelijk zijn van Haamsteedse boedelrekeningen en notariële akten. Een enkele
maal valt een gegeven achteraf te ontlenen aan het Schepenaktenboek van de WB over
de jaren 1658-1679(nr. 5143A). Zo weten we dat Dirck op21 februari 1648 achthon-
derd guldens leende van Johan Ockers, baljuw van Zierikzee, tegen een rente van 6V2
% en uiteraard onder verband van zijn hoeve. Doel of besteding van deze geldlening
blijkt nergens uit. Men kan zich daar dus van alles bij voorstellen. Ook deze lening
stond bij zijn dood nog uit, want op 10 maart 1678 blijkt alleen de rente tot en met 20
februari 1677 te zijn voldaan.

Een en ander blijkt uit de vorderingen in de gerepudieerde desolate boedel van
wijlen Trijntje Maertens van Damme, weduwe van Adriaen Dircks Focker, en haar
tweede echtgenoot Jan Cornelis Armhouck '.

Vóór of op 15 augustus 1651 kocht Dirck Dircks voor £ 658.-.- een tweede duin-
hoeve, die hem op die datum ten overstaan van de Middelburgse notaris Jacob van
Dissel de Smith werd getransporteerd. Na een geschil met de ambachtsheer van Haam-
stede, formeel leenheer van de gronden in de WB, die het notarieel transport aanvocht,
werd deze hoeve op 18 maart 1664 ten overstaan van schepenen (als leenhof) opnieuw
getransporteerd, nu aan de erfgenamen van de inmiddels overleden Dirck Dircx Foc-
kert '. Verkopers waren de erfgenamen van de Middelburgse koopman Staets van
Dalen, die de hoeve in 1642 van Jan Cornelis Decker had gekocht21. De hoeve was
116 gemeten en 285 roeden groot, en gelegen op de WB in Marinus Toniss' en andere
bevangen. Het Veldboek van 1610 kent als nr. 21 't bevanck daer Marinus Thonisse
ende Job Magielse inne woenen'. Bij het tweede transport staat van de kostprijs nog
£ 537.6.3 uit, zodat over een periode van iets meer dan twaalf jaar een bedrag van
£ 120.13.9. werd afbetaald.

Het voorgaande verschaft op z'n minst genomen een oppervlakkige indruk van het
zakelijk reilen en zeilen van Dirck Dircxss de Oude op Schouwen.

Een na zijn overlijden opgemaakte boedelinventaris of -rekening vinden we noch
in het schepen-, noch in het weeskamerarchief. Een globale indicatie voor de waarde
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van zijn nalatenschap is te vinden in de verklaring die Maerten Ball, schoolmeester
en schepen te Haamstede, op 23 februari 1661 voor schepenen van Haamstede aflegde
op verzoek van Sijmon Jans Nieulant, echtgenoot van Trijntje Dircks Focker. Deze
luidt: 'dat hij enige dagen geleden met de huisvrouw van de requirant en deszelfs vier
broeders met name Dirck, Jan, Pieter en Aryaen Dircks in de herberg 't Wapen van
Zeeland is geweest teneinde deze met haar broeders zou accorderen wat zij zou heb-
ben voor haar vaderlijke successie. Zij eiste ƒ 2000,-, Jan Dircks en de anderen zeiden
ƒ 1000,- voor hun portie'22.

Een goede twee maanden later koopt Simon Nieulant een duinhoeve van ongeveer
123 gemeten voor 3525 Car. guldens, waarvan een vierde binnen zeven maanden moet
worden voldaan. Ter verzekering van laatstbedoelde betaling stelt hij de verkoper een
obligatie van 700 gulden ten laste van Dirck, Jan en Pieter Focker ter hand23. Dirck
Dircksz de Oude heeft dus in elk geval op zijn eigen hoeven, met hulp van zijn kinde-
ren, met profijt geboerd.

Chronique scandaleuse
Een kleine 'chronique scandaleuse' is er intussen wel. Op 23 april 1632 werd Dirck
door het gerecht van Zierikzee gevonnisd. Hij had zich bestaan leman Mattheusse,
schepen te Haamstede, 'merkelijk te spreken op en ten nadele van zijn ambt' o.a.
zeggende dat hij niet waardig was te zitten waar hij zat - wat hem op een boete van
60 ponden zwarten en een verontschuldiging in gebannen vierschaar kwam te staan24.

Niet zozeer vader Dirck alswel zijn kinderen lijken in de jaren 1631-1634 beruchte
stropers te zijn geweest. Bij voorkeur bij nacht en ontij zouden zij op de konijnen-
vangst zijn gegaan, ten detrimente van de duinmeiers van de betreffende ressorten, die
de jacht van de Rentmeester-Generaal van de Grafelijke Domeinen Beoosten Schelde
hadden gepacht en dan ook bij deze gezagsdrager hun beklag deden. Het was ook op
diens verzoek dat ter zake verklaringen werden afgelegd ten overstaan van de Haam-
steedse notaris P. Waeijs.

In die verklaringen worden met name Jan, Pieter en de dochter als betrapte stropers
aangewezen. Waar de zoons en dochter Trijntje in deze jaren allen nog bij vader op
de boerderij woonden, kunnen de diefstallen de oude Dirck moeilijk zijn ontgaan.
Waarschijnlijker lijkt mij overigens dat hij ook aan dit onderdeel van het familiebe-
drijf leiding gaf. De duinmeier Cornelis Backer, die Jan op heterdaad zei te hebben
betrapt, en vader Dirck vervolgens vroeg of hij zich niet schaamde, kreeg als ant-
woord: 'lek ben veucht over de jonghe maer over de oude niet zij doen wat zij willen'.

Bij een andere gelegenheid had Backer de dochter, naar hij verklaarde, betrapt op
het uitgraven van een konijnennest. Hij meldde ook dit aan Dirck met het dreigement
'soude sij dat meer doen ick soude op u doen procederen'. Dirck wilde het echter niet
geloven, 'seggende het mag een vogelnest weesen', maar samen met zoon Jan door
Backer naar de plaats van het delict geleid, moest hij erkennen dat zijn dochter het wel
degelijk had gedaan, 'belovende haer daervan te benemen'7.

Een vonnis van het gerecht van Zierikzee van 28 juni 1631 veroordeelde Jan eerder
in een boete van 40 ponden zwarten omdat hij 'sich bestaen heeft Corn. Backer
duijnmeijer, gaende binnen de palen ende districte van sijnen dune om naer sijn wilt
te sien ende 't selve te conserveren denselven met een stock op sijne ribben te slaen

Het is niet duidelijk waarom de Fokker's niet ook voor de stroperijen zelf zijn ver-
volgd en bestraft. Althans, het Waerheijtbouck van Zierikzee maakt daarvan geen
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melding. Vijftig jaar later zal een lid van de derde generatie, Pieter Adriaense Focker,
voor deze feiten niet alleen in een boete van 50 Car. guldens worden veroordeeld,
maar bovendien tot verbanning uit Zeeland Beoostenschelde voor de tijd van zeven
jaren25.

In 1646 komen er opnieuw klachten van duinmeiers8. De zoons van Dirck Dircxss
worden er nu van beschuldigd dat zij niet alleen 's-graven duinen en voorgorzingen
omploegen, maar zelfs ook 's-heerenweg, een en ander omtrent Dirck's Westerse
hoeve', ten koste van de konijnenstand aldaar en tot schade van de duinmeiers. Zij
verzoeken de notaris dan ook zich zo spoedig mogelijk naar Dirck Dircxss, ofte zij-
nen huize de zoons, te begeven en deze te insinueren dit verder na te laten.

Een interessante mededeling vinden we in de Acta van de kerkeraad van de Gere-
formeerde kerk van Haamstede en Burgh onder 31-127-1649: 'Dirck Dircksen, die tot
nogh toe een van de absenten geweest is ende nu neerstigh compt tot gehoor van
Godts Woort, daerin hij voor desen is traech geweest ende nalatich, heeft voor den
kerkenraet leetwesen daarover getoont ende satisfactie gedaen, belovende in het toe-
komen de middelen der salicheyt neerstigh waer te nemen ende is alsoo wederom tot
des heeren (doorgehaald: tafel) avontmaal toegelaten'.

De vraag is natuurlijk of deze aantekening onze Dirck Dircksz. betreft - er was in
de streek minstens nog één ander die deze naam droeg. Maar het is verleidelijk aan te
nemen dat het hier om onze man gaat: voor zover mag worden gesproken van een
door de aantekening opgeroepen beeld sluit dit tamelijk goed aan bij dat wat wij uit
schepen- en notariële akten van de oude Dirck hebben.
Het is dan ook verleidelijk de conclusie: 'eind goed al goed' te trekken. Dirck Dircksz.
overleed tussen 24 mei 1659 en 23 februari 166126.

De tweede generatie
Ha. Dirck Dircksz. Focker de Jonge, geb. in (althans afkomstig van) Medemblik,
overl. (toen wonende in de WB) tussen 29-5-1661 en 18-1 l-166227,otr./tr. Haamstede
6-12-1659/28-1-1660 Neeltje Gerrits/Gerbrants (Voorwinde?), geb. Ellemeet, overl.
na 13-11-169028. Zij otr./tr. (2) Serooskerke/Burgh 2-3/27-3-1663 Bouwen Bastiaans
(Walzee), geb. Ellemeet, schepen van de WB (10-5-1675 e.v.) en van Haamstede
(1679-1687), overl. vóór 13-11-169028.

Uit dit huwelijk:

1. Claes, ged. Haamstede 25-4-1660 (get.: Pieter DircseFocker, PieterFinson, Aag-
je Gerrebrants).

2. Dirck, ged. Haamstede 26-2-1661 (get.: Jan Dirckse, Jan Jorisse van Huijssen,
Trijnie Dircks), vermoedelijk overl. tussen 18-11-1662 en 13-9-16631.
We beschikken over een op 21 november 1678 door Jan Dirckse Focker op verzoek van Boudewijn
Bastiaense afgelegde verklaring dat de duinhoeven van zijn vader zaliger door het trekken van stro-
tjes tussen hem en zijn broers Dirck en Pieter verkaveld zijn, dat ieder van hen een derde te zijnen
laste genomen heeft van de schuld die toentertijd op de hoeven rustte en dat dit laatste ook specialijk
geldt voor de schuld staande op de hoeve van Boudewijn Bastiaanse29. Onduidelijk is waarom Adri-
aen niet wordt genoemd. Toch weten we dat Adriaen, althans zijn weduwe, de z.g. hoeve van Rob-
recht Becu moet hebben gekregen (vergelijk het Veldboek). Deze hoeve behoorde tot de door haar
nagelaten boedel, waarop crediteuren verhaal zochten30.
In een door Boudewijn tegen Jan aanhangig gemaakte procedure waarin hij diens derde deel van de
op zijn hoeve rustende schuld invordert, stelt Boudewijn expliciet dat het hierbij gaat om de indertijd
voor £ 658 gekochte duinhoeve. Het is dezelfde hoeve waarover het hiervoren onder 'Koop van
duinhoeven' bedoelde geschil met de ambachtsheer had bestaan. In de vordering van de ambachtsheer

294 GensNoslra52(1997)



dd. 13-9-1663 wordt Boudewijn Bastiaanse 'de tegenwoordige onderwinder' (= gebruiker) van die
hoeve genoemd31. Dirck Dircksz. de Jonge, Boudewijns 'voorzaat', zal dus landman zijn geweest op
de hoeve die zijn vader vóór of op 15 augustus 1651 van de erfgenamen - Staets van Dalen voor
£ 658- had gekocht en die toen de omvang had van 116 gemeten 285 roeden ('ter aarde'!).
Tot goed begrip: onder 'hoeve' wordt hier verstaan het land, haijman en polders, inclusief 't hoff daer
t huijs schuere ende buer op staet', en blijkens de aantekeningen in het Veldboek van 1610 dienen we
deze hoeve, en in elk geval het hof met het huis enz., niet in Marinus-Tonis' bevang te zoeken, maar
in het 20ste bevang, waar anno 1610 Lier Janss en Thonis Marinusse in woonden32.
In de lijst van namen van de breedste ingelanden van de WB wordt Boudewijn Bastiaanse als tweede
in grootte genoemd, met 22 gemeten en 15 roeden (uiteraard: gegoed), slechts voorafgegaan door Jan
Cornelis Armhouck, die met de weduwe van Adriaan Dircksz. trouwde (zie hierna onder lid)33.
In de na het overlijden van Bouwen Bastiaans opgemaakte weesakte dd. 13-11 -1690 is sprake van vijf
kinderen Walzee. Interessant daarin is de bepaling dat Claes Dircksz. Focker in plaats van de erfenis
die hem volgens de destijds daarvan gemaakte uitkoop toekwam 'een kindsdeel benevens de andere
kinderen' zal genieten in de nalatenschap van Boudewijn Bastiaans; (dit kindsdeel blijkt te bestaan
uit twee koeien, een kast, een bed en twee dekens met een gezamelijke waarde van £ 18.-.-, twee paar
lakens, twee paar overtogen en een pak nieuwe kleren, linnen en wol, kennelijk bedoeld als uitzet. De
weduwe behield het overige, roerend en onroerend)28.

Nadere gegevens omtrent Dirck Dircksz. de Jonge ontbreken vrijwel. De duinmeier Cornelis Corne-
lisz. Backer verklaart op 11 december 1632 omtrent 2 uur 's nachts in de duinen twee personen te
hebben gezien die bezig waren met een hond konijnen in zijn ressort te vangen, waarvan hij de ene
met zekerheid als Jan Dircksz. herkende. De andere herkende hij niet, maar 'dochte te weesen Dirck
Dircxss de andere sone'7. Dit is de enige maal dat Dirck's naam in verband met de familiale stroperij-
en wordt genoemd.
Een ander persoonlijk gegeven: Dirck was, evenmin als Jan, in staat een handtekening te plaatsen34.

Ilb. Jan Dircksz. Focker, geb. in (althans afkomstig van) Medemblik 1608/1609,
overl. (toen wonende in de WB) vóór 25-8-170635, otr./tr. (1) Haamstede 21-10/5-12-
1656 Maria Waeijs, geb. Burgh36, overl. vóór 23-8-1657; otr./tr. (2) Haamstede/Burgh
dec. 1661/21-2-1662 Aagje Gerrebrants (Voorwinde) 37.

Uit het tweede huwelijk:

1. Catrijntje (uit voorhuwelijkse relatie met Aagje Gerrebrandts), ged. Haamstede
30-11-1659 (get.: Trijn Dirckse, Grietje Gerrebrants).

2. Maria, ged. Haamstede 31-12-1662 (get.: Pieter Dirxse Focker, Neeltje Gerre-
brants, Maetje Quintens).

3. Dirck, ged. Haamstede 6-4-1664 (get.: Pieter Finson, Jacobus Vloe, Jannetje
Simons, Grietje Gerrebrants).

4. Jacobus, ged. Haamstede 25-4-1666 (get.: Maetje Floris).
5. Maria, ged. Haamstede 28-9-1667 (get.: Marijken Floris).
6. Jacoba, ged. Haamstede 11-5-1670 (get.: Maegelijntje Leijns).

Ook Jan was landman op een duinhoeve in de WB. Hij bezat een hofstede in het 21e bevang, groot
153 gem. 80 roeden haijmans en polders, gegoed voor 14 gem. 163 roeden, die zijn weduwe op 25
maart 1706 voor 2000 Car. guldens aan Gerrit Cornelisz. Braber transporteert35. In de lijst van breed-
ste ingelanden van 1676 is hij daarmee de negende in grootte33.
In de hiervoor (onder 'chronique scandaleuse') ter sprake gebrachte stroperij van konijnen, lijkt Jan
niet het minst actieve lid van de familie te zijn geweest. In de dienaangaande in 1634 afgelegde ver-
klaringen komt hij in elk geval als de voornaamste dader naar voren; hij schuwde blijkens zijn veroor-
deling door het gerecht van Zierikzee het gebruik van geweld niet, als het hem zo uitkwam. In 1641
nam hij het duinmeierschap in een der ressorten over38.
Opmerkelijk is dat Jan in eerste huwelijk trouwde met een vrouw uit de kring van plaatselijke promi-
nenten. Maria Waeijs was een dochter van Paulus Waeijs, notaris (1629-1651), schepen (1626-1653)
en vele jaren secretaris van Haamstede, en verder dijkgraaf van het Westelijk Vierendeel van Schou-
wen. Zij hield winkel in het dorp Haamstede39.
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Op 29 september 1668, dus eerst op gevorderde leeftijd, deed hij belijdenis te Burgh, samen met zijn
broer Pieter.
Zoals bij Ha al opgemerkt, was ook Jan de schrijfkunst niet machtig.

lic. Pieter Dircksz. Focker, geb. in (althans afkomstig van) Medemblik, overl. (toen
wonende in de WB) tussen 30-11 -1673 en 23-8-1674', tr. Haamstede 3-6-1653 Grietje
Gerbrands (Voorwinde?), geb. Serooskerke.

Uit dit huwelijk:

1. Catarijna.
Doop niet gevonden; op 3-12-1676 is echter in de WB sprake van Adriaan Jobse (de Glopper?) in
huwelijk hebbende Catarijne Pieter Dirxe contra Jan Pieterse Focker inzake akkoord over een nalaten-
schap'.

2. Jan, ged. Haamstede 7-5-1656 (get.: Lydia 't vroedwijf).
3. Geertje, ged. Haamstede 2-5-1660 (get.: Dirck Dircxse Focker, Neeltje Gerre-

brants).
4. Dirck, ged. Haamstede 16-3-1664 (get.: Jan Dircksze, Boudewijn Bastiaensz.

Walzee, Trijntje Dircks).
De duinhoeve met hofstede van Pieter lag geheel in het 21ste bevang van de WB en was groot 246
gem. 250 roeden40 gegoed voor 14 gemeten en 101 roeden33. In zijn jonge jaren wordt Pieter eenmaal
als stroper genoemd in de op verzoek van de Rentmeester-Generaal der Domeinen BOS afgelegde
getuigenverklaringen: Huijgh Iemans Groothant verklaart in 1631 te hebben gezien 'dat Dirck Dircss
sone Pieter aen de duijncant met eenen bonten hont was te jaghen ende hij deponent al gaende sach
dat den vss jongen wel twee ofte drie conijnen vinck'41.
Zoals onder Ilb reeds gemeld, deed Pieter op 29 september 1668 belijdenis te Burgh, samen met zijn
broer Jan.

lid. Adriaan Dircksz. Focker, mogelijk evenals zijn broers geb. in (althans afkomstig
van) Medemblik, overl. (toen wonende in de WB) vóór 26-4-16671, tr. (Haamstede?)
in of vóór 1649 Trijntje Maertensdr. van Damme, overl. vóór 8-2-1678'. Zij tr. (2)
Haamstede 19-6-1668 Jan Cornelisz. (Armhouck).

Uit dit huwelijk:

1. Catalijne, ged. Haamstede 14-3-1649 (get.: Pieter Dircksen en Marijke Meer-
tens).

2. Joannes, ged. Haamstede 7-4-1652 (geen doopgetuigen).
3. Pieter, ged. Haamstede 15-3-1654 (get.: Trijntie Dircks).
4. Maerten, ged. Haamstede 4-6-1656 (get.: Abraham Arents, Janneke NN).
5. Maetje, ged. Haamstede29-5-1661 (get.: DirckDirckssFocker, GrietjeCornelis).
6. Dirck, ged. Haamstede 2-9-1663 (get.: Catrijntje Hermans).

Blijkens een notarieel verleden volmacht dd. 13-6-16582 kocht Adriaaan vóór deze datum een duin-
hoeve van omtrent 118 gemeten haijman en poldergoed gekomen van Loontje Claes Eenbier42. De
hoeve lag in het 21e bevang43.
Op 28 juli 1660 wordt Abram Tonisz. door schepenen van de WB geautoriseerd om uit handen van
Adriaan Dircks £ 20. te ontvangen, zijnde 'een paeije' van de hoeve toebehoord hebbende aan Abram
Tonisz. verschenen oktober 1659. Later blijkt dat deze hoeve 86 gemeten 10 roeden groot was en
gelegen in het 20e bevang (in 1678 stond daar een vervallen huis en schuur op)44.
Na het overlijden van Trijntje van Damme verwerpt haar tweede echtgenoot Jan Armhouck haar
boedel op 8 februari 1678. Op 17 februari 1678 doen haar kinderen hetzelfde, waarna de duinhoeven
alsmede een wei onder Koudekerke en een huis in Haamstede ten behoeve van de schuldeisers in het
openbaar worden verkocht44.
Alsdan is naast de van Abraham Tonis gekochte hoeve, gegoed voor 14 gem. 2 roeden, sprake van
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een hoeve in het bevang waar Robrecht Becu in placht te wonen, groot 215 gem. 225 roeden, gegoed
voor 18 gem. 59 roeden. Hiermee zal het 19e bevang zijn bedoeld, zodat deze hoeve identiek moet
zijn met de hoeve die de oude Dirck in of vóór 1626 van Willem Corver/Corveling kocht, en die dan
bij de scheiding van diens boedel aan Adriaan zal zijn toegevallen.
Overigens realisere men zich dat het 19e bevang 130 gem. 230 roeden groot was, zodat de hoeve —
en dit zal gelden voor iedere genoemde hoeve - toch deels gronden moet hebben omvat die in andere
bevangen waren gelegen.
Adriaan Dircksen en Trijntje Meertens werden op 31 maart 1651 na belijdenis tot lidmaat van de
Gereformeerde Kerk in Haamstede-Burgh aangenomen.
Op 12 april 1654 werd Adriaen Dircksz. diaken aldaar.

He. Trijntje Dircks Focker, mogelijk evenals haar broers geb. te (althans afkomstig
van) Medemblik, tr. (mogelijk te Renesse) vóór 12-12-164945 Sijmon Jansz. Nieulant,
waarschijnlijk geb. Renesse , overl. tussen 19-11-1668 en 21-9-16731.

Uit dit huwelijk:

1. Catalijntje, ged. Haamstede 12-12-1649 (get.: Bartholomeus Leendert Ellepoele,
Stoffel Janse Nieulandt en Adriaentje Jan Wisse).
Uit het schepenaktenboek van de WB (1658-1679)' blijkt dat Sijmon Jansz. Nieulant in elk geval in
de jaren 1658-1660 pachter was van een hoeve die eigendom was van het weeskind van ds. Abraham
Fierens, in leven predikant te Haamstede, en dat op 14 mei 1660 de pacht over 1658-'59 nog niet
betaald was. Op 11 juni 1660 moet Trijntje Dirckx als lasthebster van haar man Sijmon Jans Nieulant
'jegenwoordigh geapprehendeert sijnde op 's-Gravensteen' aan de ontvanger van de goederen van dit
weeskind paarden, koeien, kalveren, schapen, wagen egge, 25 gemeten rogge en ander gewas verko-
pen. De koopprijs moet uiteraard dienen tot voldoening, geheel of ten dele, van de pachtschuld.
Op 2 mei 1661 koopt Sijmon een duinhoeve in de WB van omtrent 120 gemeten, in Hendrik Jan
Beije's bevang (gegoed voor 12 gemeten en 253 roeden), die hem op 19 mei 1661 wordt getranspor-
teerd, voor 3525 Car. guldens, betaalbaar voor 'A binnen 7 maanden terwijl % tegen interest 12 jaar
zal mogen uitstaan. Verkoper is dr. Leonard de Both, geneesheer te Zierikzee. Al op 31 oktober 1662
is Trijntje genoodzaakt paarden, veulens, koeien, kalveren, varkens en schapen aan dr. De Both te
verkopen, (voor £ 39.10.-) en op 2 mei 1663 leent Sijmon 400 gulden van Johannes Verbiest te Brou-
wershaven.
Op 19 november 1668 is het weer zover dat vee, rogge en ditmaal ook bedden en dekens, aan De Both
moeten worden verkocht. Wanneer De Both dan op 4 februari 1677 van Trijntje, inmiddels weduwe,
£ 585-8-7 vordert, waarvan £ 440-12-6 wordt gevormd door het restant van de koopsom van de hoeve,
blijft haar niets anders over dan een akte van willige condemnatie voor de gevorderde som te verlij-
den, die op 27 april 1679 tot executoriale verkoop van de hoeve leidt. Koper wordt dr. De Both voor
£ 400-.-.
Trijntje en haar dochter waren niet voor de poes, zoals Abraham Tonis moest ervaren: op 8 juni 1662
vordert hij van Sijmon Nieulant £ 0-24-6 'over besteding van zekere smarte door de eiser geleden
over de kwetsuur gegeven door des gedaagdes huisvrouw en dochter''. •

Noten
NB, de nummers verwijzen naar de Inventaris-Lasonder van de Rechterlijke Archie-
ven Zeeuwse Eilanden.

1. Nr. 5143A. 5. Nr.5057:26-9-1623,12-1 l-1626;nr.4985,1-
2. Nr. 3992/99. 4-1647.
3. Eerder werden zijn zonen Jan en Dirck in ak- 6. Nr. 4981 A/19.

ten al Focker(t) genoemd: Jan in elk geval op 7. Nr. 4984, fol. 54v.
21-10-1656 (Haamstede T), wellicht zelfs al 8. Nr. 4985/254.
op 26-8-1644 (nr. 3841, fol. 68v), en op 1-3- 9. Gemakshalve wordt hier volstaan met een
1657 (nr. 4965/7) Dirck en Jan samen op 23- verwijzing naar de verklaring van de schepen
8-1657 (nr. 4971). Maerten Ball dd. 23-2-1661 in nr. 4941/53.

4. A.J.F. Fokker, Schouwen vóór 1600, pag. 6. 10. Haamstede T heeft een lacune van 23-11-
4a. Archief Polder WB, nr. 32a. 1639 tot 22-6-1655.
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11. Nr. 5057.
12. Nr. 4942/1.
13. Nr. 3841, fol. 68v.
14. Nr. 4985/263 dd. 1-4-1647.
15. Nr. 4981/19, fol. 61.
16. Al deze feiten in nr. 5057.
17. 'Een hoek in Zuid-Beveland, een blok in Wal-

cheren, een bevang in Schouwen en een mate
in Duiveland — vier woorden voor hetzelfde
begrip - werd gevormd door een aantal perce-
len dat tussen 'natuurlijke' grezen - meestal
dijken, wegen, watergangen - besloten lag'
(Dekker, Zuid-Beveland, pag. 488-489).

18. Nr. 5143, fol. 40, 50 en 54v.
19. Nr. 4981/34.
20. Deze benadering gaat uit van de—onbewezen

- veronderstelling dat ook Dirck voor de hoe-
ve circa £ 500 betaalde, op welk bedrag de in
1626 geleende 720 guldens (= £120) in min-
dering is gebracht.

21. Nr. 4985/204.
22. Nr. 4941/53.
23. Nr. 4965/10.
24. Nr. 3849.
25. Nr. 3850,4-12-1686.
26. Nr. 5143A, fol. 6, resp. 4941/53.
27. Nr. Haamstede D, resp in 5143A.
28. Nr. 4945, fol. 28.
29. Nr. 4942/1.
30. Nr. 5143A, 10-3-1678.

31. Beide akten in nr. 5143A.
32. Haaimannen wormden een categorie van aan-

vankelijk schotvrije landen, voornamelijk
voorkomend in Walcheren, Schouwen en
Goeree ('West Voorne'), vrijwel steeds in de
kuststreek. Mogelijk duidt de naam op een
verhoogde omringing. Vergelijk Dekker,
Zuid-Beveland, pag. 437 alwaar ook een op-
gave van literatuur omtrent de betekenis van
het woord, w.o. A.J.F. Fokker, Schouwen vóór
1600, pag. 65 e.v.

33. Nr. 5143A, 23-4-1676.
34. Nr. 4941,23-8-1657.
35. Nr. 4945, fol. 217v.
36. Wellicht identiek met Maeiken, gedoopt

Haamstede 11-11-1618 (aantekening P.D. de
Vos nr. 28).

37. Op 12-4-1693 is 'Aegie Voorwinde vrouw
van Jan Dirxsse Fokker' te Haamstede doop-
getuige. Het is verleidelijk aan te nemen dat
zij een zuster was van Neeltje en van Grietje,
de vrouwen van Dirck en Pieter Focker.

38. Nr. 4985/147.
39. Nr. 4965/7 en 5143A, 24-10-1659.
40. Nr. 4944, fol. 424.
41. Nr. 4984, fol. 57v, 24-10-1659.
42. Nr. 5143A keerzijde, fol. 6, 24-5-1659.
43. Nr. 5143A, 27-4-1667.
44. Nr. 5143A, 10-en 17-3-1678.
45. Doopboek Haamstede.

EEN FOUTIEVE INSCHRIJVING IN DE BURGERLIJKE STAND

Een klapper op de verloren gegane doopboeken van Zierikzee vermeldt wel de doop van Maria Nout(e) op
16 april 1786, maar niet de namen van haar ouders. Bij haar overlijden te Zierikzee op 20 januari 1827 werd
de aangifte gedaan door twee huisgenoten uit het gesticht waar ze woonde. Zij noemden toen als haar
ouders: Marinus Nout(e) en Klazina de Haas. Haar vader werd echter bij zijn overlijden op 22 december
1813 weduwnaar genoemd van Klazina Heijblom.

Plaats en datum van ondertrouw en huwelijk van Marinus Nout met Klazina Heijblom waren bekend:
Zierikzee, 22 januari / 3 maart 1785, ruim een jaar voor de geboorte van Maria Nout. Klazina Heijblom
werd te Zierikzee begraven op 25 februari 1804. In de weesakte uit 1805 werden als haar dochters genoemd:
Maria (19 jaar) en Catharina (11 jaar).

Bij het overlijden van Marinus Nout werd ook zijn adres genoteerd, het was nog dezelfde woning waar
twee jaar eerder (in 1811) zijn bij hem inwonende dochter Maria als ongehuwde moeder het leven schonk
aan een dochter Klazina (in de Franstalige akte ingeschreven als Nicole). Grootvader Marinus verrichtte
de aangifte.

Als de moeder van Maria Nout Heijblom heette, hoe kon ze dan in de overlijdensakte van 1827 De Haas
worden genoemd? Onderzoek bij de familie Heijblom wees uit dat twee zusters van Maria's moeder ge-
trouwd waren met twee broers uit de familie De Haas. Er was dus een duidelijke familieband. Blijkbaar
kenden de aangevers de achternaam van Maria's moeder niet, maar mogelijk hadden ze wel gehoord van
haar connectie met de familie De Haas. De naam werd in ieder geval verkeerd opgegeven en de ambtenaar
van de burgerlijke stand controleerde de gegevens niet. Gevolg: een foutieve inschrijving en een puzzeltje
voor het nageslacht.

K.P. DE BREE
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BASTERT OF HERDER ?
Verwarring over een achternaam

Bij het huwelijk van Daniel Marinusse den Antrecker, te Zierikzee op 10 mei 1695, wordt als diens bruid
genoemd Marija Claes Basten. Zx> vinden we dat vermeld in de Verzameling De Vos en in de klappers op
de huwelijken te Zierikzee in het Rijksarchief te Middelburg. Van Zierikzee zijn vrijwel alle doop-, trouw-
en begraafboeken in 1940 verloren gegaan.

Bij vier kinderen uit dit huwelijk (doopaantekeningen Verz. De Vos, inv. 3 en inv. 7) vinden we als
naam van de moeder Maria Claes. In twee gevallen wordt ook de achternaam van de moeder genoemd, n.l.
op 7 januari 1703 en op 27 april 1704; die naam wordt dan resp. geschreven als Maria Klasz Harder en
Maria Klaas Herders, dus niet als Marija Claes Basten !

Na het overlijden van Maria wordt in opdracht van de Weeskamer van Zierikzee (inv. 180, 1-8-1704)
haar nalatenschap geregeld; ook hier komt ze voor als Maria Herders. Drie van haar kinderen zijn dan nog
in leven, verder worden als familieleden genoemd: haar zuster Jacomijna Herders, haar stiefmoeder Quiri-
na Jobs met kinderen Leenden en Quinera Herders.
Wat is nu de juiste achternaam van Marija? ... Basten of Herderis) ?

In de Verz. De Vos, inv. 41, pag. 6, wordt bij Lijsbeth van der Weijde (de moeder van Marija Claes
Bastert) over haar echtgenoot vermeld: 'huwde (otr. 23 jan. 1661) Claes Leendertse Herder. Als wedn.
genaamd Claes Leendense Basten, hertr. hij in juni 1676 met CrijnaJobs,]. d. van Brouwershaven'. Blijk-
baar is er een tak van de familie Bastert die zich ook Herder laat noemen (of omgekeerd), mogelijk door
verwantschap via vrouwelijke lijn. In Zierikzee en op (overig) Schouwen is het niet ongebruikelijk als een
familie de naam van de moeder aanneemt. Volledigheidshalve raadpleegde ik nog eens 'De Vroedschap
van Zierikzee'. Eén van de takken van de familie Bastert is door De Vos slechts summier uitgewerkt. Daar
vind ik dan: Claas Leendense Bastert x 1° N.N., x 2° (att.) 23 juni 1676 Crijna Jobs,].d. van Brouwersha-
ven, uit welk huwelijk o.a.: Leenden (*1683) en Cunera (*1686).

Dat komt overeen met de namen van Marija's stiefmoeder, stiefbroer en stiefzuster! De aansluiting is
gevonden en een open gedeelte in mijn kwartierstaat kan worden ingevuld.

K.P. DE BREE
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Fragment van een zeekaan ui! 1584,
een z-g< 'wagonner' van de hand van Lucas Jansz. Waghenaer,

gedrukt hij Christoffel Plantijn te Leiden
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