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VOORAF

Begin negentiger jaren kwam een groepje mensen bijeen met als doel het oprichten van een
genealogisch centrum op Goeree-Overflakkee. Er werd een stichting in het leven geroepen, die
de eerste jaren een enigszins marginaal bestaan leidde. Daarin kwam verandering toen, dankzij
de sponsoring van een plaatselijke bank, men een vast onderkomen kreeg aan het Achterdorp
in Dirksland. In januari 1996 verscheen het eerste exemplaar van de Nieuwsbrief van de Stich-
ting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee en op 2 november van dat jaar werd 'Het
Feijne Kwartier' officieel geopend door de heer M. Zaaijer uit ' s-Gravenhage. Deze feestelijke
gebeurtenis was aanleiding voor de redacteur van de Nieuwsbrief, A. van Evelingen, om kon-
takt op te nemen met de toenmalige hoofdredacteur van Gens Nostra om hem uit te nodigen
voor de opening. Deze bleek verhinderd, maar stelde wel ruimte beschikbaar om iets te publice-
ren over het pas geopende centrum. En daarmee begon de bal te rollen.

Op een zaterdagochtend in 1996 sprak ik in het koffiezitje van het Algemeen Rijksarchief
in Den Haag Bram van Evelingen en Marcel Verolme. Al snel ontstond het plan om een thema-
nummer over Goeree-Overflakkee te maken en waren we bezig om hier vorm aan te geven. Het
leek ons aardig om ernaar te streven alle plaatsen op het eiland aan bod te laten komen, liefst
op zo gevarieerd mogelijke wijze, dus in genealogieën, kwartierstaten in tabelvorm en anders-
zins, in bronnenpublicaties, d.m.v. huizenonderzoek enz. We zochten naar potentiële auteurs
en belegden met hen een eerste bijeenkomst in Dirksland. Daar werden begin 1997 de moge-
lijkheden verkend, de onderwerpen geselecteerd en werd een plan van aanpak gemaakt. In de
loop van de volgende jaren kwamen we herhaaldelijk met alle auteurs op het eiland bijeen en
bespraken de voortgang. De geschreven artikelen rouleerden onderling en werden kritisch
besproken. Vervolgens werd het eerste resultaat bekeken door de redactie van Gens Nostra.
Waar dat uiteindelijk toe leidde, treft u hier (deel I) en in het volgende nummer (deel II) aan.

Begonnen wordt met een algemene historische inleiding over Goeree-Overflakkee. De twee
plaatsen van het voormalige eiland Goeree, Ouddorp en Goedereede, komen aan bod in een
tweetal genealogieën: Klimmer en Sandifort (in deel II). Goeree en Overflakkee werden in de
18e eeuw verbonden door het aanleggen van een dam. Hierbij ontstond het dorp Stellendam,
woonplaats van de familie De Jager, van wie enkele leden voor het voetlicht worden gehaald.
Aan Paulina van Weel, die een belangrijke rol speelde bij de stichting van het ziekenhuis in
Dirksland, wordt aandacht besteed in de vorm van een kwartierstaat in tabelvorm. Van de
hoeve Boomvliet, nabij Dirksland gelegen, worden ondermeer de eigenaars en bewoners be-
schreven. De polder Onwaard, eveneens bij Dirksland gelegen, was ooit een aparte ambachts-
heerlijkheid, maar is tegenwoordig deel van de gemeente Melissant. In een bronnenpublicatie
zijn de ingelanden bijeengebracht. Herkingen komen we als plaats niet tegen, maar veel van
zijn inwoners woonden in Klinkerland. Van deze polder is een kaart afgedrukt met een bijbeho-
rende lijst landeigenaren en -gebruikers uit 1652. Sommelsdijk staat centraal in een huizenon-
derzoek met een opzienbarend resultaat. In Middelharnis ontstond in 1718 hevige beroering
vanwege een predikantsbenoeming. Welke bewoners daarbij betrokken waren, wordt uitvoerig
uit de doeken gedaan. Uit deze plaats stamt ook de familie Zoon; van musicus Gerrit is een
kwartierstaat in tabelvorm opgenomen. Oude- en Nieuwe-Tonge zijn gelegen in de heerlijkheid
Grijsoord. Hiervan is de transcriptie van het veldboek uit 1588 opgenomen, waarin vele genea-
logen hiin'Flakkeese voorouders terug zullen vinden. Aan de herkomst van het geslacht Van
Mouden uit de Zuidelijke Nederlanden is uitvoerig aandacht besteed. Deze familie vestigde
zich in de 17e eeuw in Stad aan 't Haringvliet. Deze plaats en Den Bommel en Ooltgensplaat,
waren de woonplaatsen van de voorouders van Aren Leenderts Kievit (geb. 1721), van "wie de
kwartierstaat is opgenomen in het tweede deel.
Dan zijn we het hele eiland rond in twee nummers van Gens Nostra.

Berend van Dooren
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GOEREE-OVERFLAKKEE, EEN EILAND IN DE DELTA

J.C. BOTH&S.OUVIER
Amateurarcheologenvereniging 'De Motte'

In deze speciale uitgave van Gens Nostra staat Goeree-Overflakkee centraal. Dit ei-
land, liggende op de grens van Zuid-Holland en Zeeland, heeft een lange geschiedenis
en bezit zodoende een schat aan genealogische, archeologische en dus historische
gegevens. Zoals de dubbele naam doet vermoeden, hebben we hier te maken met twee
voormalige eilanden. Om u in dit eerste artikel een volledige geschiedschrijving van
'Goeree en Overflakkee' voor te schotelen, is vanzelfsprekend onmogelijk. Zie deze
bijdrage dan ook als een (wellicht) eerste kennismaking. Bent u na het lezen van de
diverse artikelen nieuwsgierig geworden naar dit bijzondere stukje Holland, dan is in
bibliotheken en archieven genoeg interessant materiaal voorhanden.

De eerste bewoners
Het voormalige eiland Goeree (Westvoorne) is, voorzover thans bekend, het oudste
deel van Goeree-Overflakkee. Voor de eerste bewoningsgegevens moeten we niet in
de archieven spitten, maar letterlijk de spade ter hand nemen. Bij een opgraving, die
de amateurarcheologenvereniging 'De Motte' in 1995 nabij Ouddorp uitvoerde, wer-
den scherven uit de periode 350-200 v. Chr. gevonden. Eerdere opgravingen op het
voormalige eiland Goeree legden een grote verscheidenheid aan Romeins aardewerk
en andere voorwerpen bloot. Of dit afkomstig is van echte Romeinen of gebruikt werd
door mensen van inheemse komaf, is niet met zekerheid te zeggen. Wel weten we, dat
zij vanaf circa 75 na Chr. tot ver in de 3e eeuw hier hebben gewoond.

'Het Oudeland van Diependorst' bij Ouddorp wordt gezien als de oudste polder van
het eiland. Volgens oude kronieken zou hij in de zevende eeuw zijn ontstaan, maar dat
kan (nog) niet met zekerheid worden aangetoond. Wel zijn in het begin van de twin-
tigste eeuw Merovingische aardewerkscherven gevonden, waardoor deze beweringen
zeker niet naar het rijk der fabelen moeten worden verwezen.

Op het eilandje Goeree ontwikkelden zich het dorp Ouddorp en het stadje Goede-
reede. Dit stadje groeide door zijn gunstige ligging, zowel qua hoogte (duinen) als ten
opzichte van de scheepvaart op Engeland, uit tot een plaats van betekenis. Al in 1312
kreeg Goedereede stadsrechten en vele andere privileges volgden. Aan het begin van
de zestiende eeuw hadden verscheidene koopvaardijschepen hier hun thuishaven.
Vanwege het ontstaan van ondiepten vóór de haven kwam er vrij abrupt een eind aan
de groei en bloei van het stadje. De haven was namelijk de basis van de welvaart.

In de late Middeleeuwen bestond de zogenaamde Delta uit een wirwar van eilanden,
schorren en water. De eilanden, zoals Goeree, bleven droog en waren toentertijd veelal
bewoond. De schorren of slikken, zoals het gebied dat later Overflakkee ging vormen,
liep bij hoge vloeden regelmatig onder water. Om een droog heenkomen te kunnen
vinden, werden door de bewoners heuveltjes opgeworpen, de zogenaamde vloedhillen,
vluchtheuvels of stellen. Hiervan zijn op enkele plaatsen nog restanten aangetroffen.
Bij Ooltgensplaat zijn overblijfselen van huizen, daterende uit de dertiende en veer-
tiende eeuw — dus nog van vóór de bedijkingen - gevonden. De eerste bewoners leef-
den voornamelijk van de visvangst en het houden van schapen, maar ook de zoutwin-
ning (het moeren) leverde aan velen werk.

Gens Nostra 53 < 1998) 379



De eigenaren van de schorren en slikken - de heren van Voorne en Putten - wilden vanzelfsprekend een zo
hoog mogelijke opbrengst van hun landen en de uitgifte 'ter moernering' zorgde voor een winstgevende
exploitatie. Onder een dunne kleilaag was met zout water doordrenkt veen aanwezig. Dit veen - de darinc
of derry - werd uitgegraven om brandstof te krijgen, maar ook om zout te winnen. Dit darincdelven werd
ook wel moeren genoemd. Van de dunne kleilaag werden lage moer- of zomerdijkjes opgeworpen die de
werklieden bescherming moesten bieden tegen hoog water. Het uitgegraven veen werd op stapels te drogen
gezet om zo turf te krijgen. Wilde men zout winnen, dan werd de turf verbrand tot as: de zel-as. Met kleine
platboomdscheepjes vervoerde men dit product naar zoutziederijen in de omgeving. Door het moeren werd
het bodemoppervlak echter verlaagd. Was men op een bepaalde plaats uitgemoerd, dan werd dit land weer
aan het water prijsgegeven. Spoedig vervielen de moerdijken en de zee nam weer bezit van de uitgemoerde
streken. Er werd dus eigenlijk roofbouw gepleegd. In de 14e eeuw nam de moernering in omvang af door
de concurrentie van Frans en Spaans zout.

Na de tijd van intensief moeren brak de tijd der bedijkingen aan. We zijn inmiddels
gearriveerd in de vijftiende eeuw en het 'uitgemoerde' land slibde langzaam maar
zeker weer op. De jonge kleibodem schiep nieuwe mogelijkheden: akkerbouw. Voor-
waarde was natuurlijk wel, dat het land niet meer kon worden overspoeld door het
water. Er moesten dijken worden aangelegd om de landerijen te beschermen en de
bewoners een veilige nederzetting te kunnen bieden. Als eerste werd de polder Dirks-
land (1415) bedijkt, vijfjaren later gevolgd door Herkingen. Zo maakten schorren en
platen geleidelijk aan plaats voor vruchtbare polders. De daadwerkelijk inpoldering
geschiedde door een soort 'aannemers' die de uitvoering van dit werk en tevens de
verdere exploitatie op zich namen. Ter compensatie voor de verrichtte inspanningen
kregen alle ambachten de ambachtsheerlijke rechten met de middelbare en lage juris-
dictie en verder alle rechten die maar mogelijk waren (en dat was niet gering). Dit
verklaart het ontstaan van de verschillende ambachtsheerlijkheden en de - tot aan de
gemeentelijke herindeling van 1966-soms grillig lopende gemeentegrenzen.

De landen, die onder Voorne vielen waren te verdelen in Westvoorne (Goeree) en Zuidvoorne. Op eerstge-
noemd eiland lagen vier ambachten (later heerlijkheden) die ieder een schout en schepenen hadden, name-
lijk: het Oudeland, het Oude-Nieuwland, het West-Nieuwland en de Oude Oostdijk. Daarnaast lag er de stad
Goedereede met omliggende polders, waar baljuw en schepenen ook de hoge rechtsmacht uitoefenden. Het
dorp Ouddorp was gelegen in het Oudeland (van Diependorst). Het andere deel, Zuidvoorne, (of 'Voorne
Over Flakkee') omvatte de heerlijkheden Roxenisse, Melissant, Onwaard, Dirksland, Herkingen, Klinker-
land en Grijsoord (Oude en Nieuwe-Tonge). Behalve deze landen op Overflakkee, maakte tot 1686 ook
Bommenede op Schouwen (!) deel uit van Zuidvoorne. Bommenede was dus Hollands grondgebied in
Zeeland. Het dorpje verdween echter in de golven. Anders ging het met Sommelsdijk, een Zeeuwse enclave
midden op Overflakkee. Sommelsdijk bleef zelfs tot in 1805 vallen onder Zeeuws bewind. Het overige deel
van Overflakkee: Middelharnis, Stad aan 't Haringvliet en St. Adolfsland (Ooltgensplaat en Den Bommel)
viel onder de heren van Putten. De officiële naam voor Middelharnis was 'St. Michiel in Putten', maar deze
naam raakte niet ingeburgerd. Voor Westvoorne (Goeree) en 'Voorne Over Flakkee' werd de hoge recht-
spraak uitgeoefend door de Hoge Vierschaar van het land Voorne te Brielle. Westvoorne was binnen Voor-
ne een aparte bestuurlijke eenheid met een (substituut) baljuw, later tevens schout van Goedereede en
mannen van beschikke. Zij oefenden de middelbare jurisdictie uit, die zowel in West- als Zuidvoorne
wezenlijk iets voorstelde. Klinkerland was een hoge of halsheerlijkheid, waarvan de rechtbank was geves-
tigd in het raadhuis van Nieuwe-Tonge. In de landen van Putten, gelegen op Overflakkee, was alleen Mid-
delharnis een hoge heerlijkheid. Stad aan 't Haringvliet en St. Adolfsland vielen wat de hoge rechtspraak
betreft rechtstreeks onder de Ruwaard van Putten te Geervliet. De zware criminele zaken binnen Sommels-
dijk werden berecht in Zierikzee.

De meeste inpolderingen werden in de tweede helft van de vijftiende eeuw uitgevoerd,
maar ook in de zestiende eeuw vonden nog enkele (grotere) bedijkingen plaats. De
werkzaamheden die vooreen inpoldering dienden te worden verricht, verschaften veel
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arbeiders werk. Die waren voornamelijk afkomstig uit Vlaanderen, West-Brabant en
de omliggende eilanden. Na de voltooiing van een inpoldering gingen zij weer terug
naar huis of besloten ze zich te vestigen in het nieuwe, op de zee veroverde land. In
de jonge polders ontstonden vrij spoedig na de bedijking de eerste nederzettingen.

Aan de bedijkingen waren verschillende bepalingen verbonden. Zowel voor de landsheer als voor de kerk
waren bepaalde voordelen bedongen. Afhankelijk van de kostbaarheid van het dijkwerk moest een bepaalde
hoeveelheid grond aan de heer worden afgestaan: de vronen of vroonlanden. Deze waren vrij van dijklasten
en soms ook van andere lasten, in tegenstelling tot het overige land binnen een bedijking: het dijkers- of
kostbaarland. Aan de kerk werd ook een hoeveelheid grond afgestaan: het kerkenland. Het oppervlak van
de percelen grond werd aangegeven in gemeten (gem.) en roeden (rd). Eén gemet is 300 roeden. De eerder
geschetste, complexe ontstaansgeschiedenis leidde ertoe dat een gemet niet overal hetzelfde was. De oude
polders in Middelharnis hanteerden de Voornse maat, de oude polders in Sommelsdijk de Zeeuwse, de
nieuwe polders van beide plaatsen kenden de Rijnlandse maat en in Oude Tonge en Adolfsland werd de
Putse gebruikt. Dat betekent in hedendaagse afmetingen:

1 hectare = 703,60 Rijnlandse rd
1 hectare = 652,67 Voornse rd
1 hectare = 599,52 Putse rd
1 hectare = 734,70 Zeeuwse rd

Middelen van bestaan
De vruchtbare zeeklei had zijn aantrekkingskracht op boeren uit de omtrek. Ook de
logistieke voorzieningen waren voor die tijd goed. De dijken zorgden, naast bescher-
ming tegen het water, tevens voor een redelijk wegennet dat het onderlinge verkeer
tussen de dorpen vergemakkelijkte, alhoewel langdurige regenval de wegen soms
onbegaanbaar maakte. In de nieuwe polders liepen verschillende oude kreken die nog
van vóór de inpoldering dateerden. Zij waren van belang voor de afvoer van land-
bouwproducten.

Eeuwenlang was meekrap het belangrijkste landbouwproduct dat werd verbouwd op het eiland. Van de
wortels van de meekrapplant werd een rode kleurstof gefabriceerd. Het drogen en het malen van de mee-
krapwortels geschiedde in een zogenaamde meestoof. Rond 1850 stonden nog zo'n twintig van dergelijke
stoven op Goeree-Overflakkee. Door de ontwikkeling van de synthetische alizarine in de jaren 70 van de
19e eeuw, raakte de meekrap overbodig. Dit leidde tot een abrupt einde van de verbouw en verwerking van
dit half-agrarisch, half-industrieel product. Toch werd tot in de 20e eeuw - zij het op beperkte schaal - nog
meekrap verbouwd op het eiland.

Door de gunstige ligging van de eilanden ten opzichte van goed bevaarbare riviermon-
den en de beschikking over havens ontwikkelden zich welvarende plaatsen. De jonge
polders leverden goede oogsten. Daarnaast was visserij een belangrijk bestaansmiddel.
De vis werd o.a. verhandeld naar Engeland en Brabant.
In tijden van oorlog was men kwetsbaar. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog en later
gedurende de oorlogen met Engeland moest men zichzelf kunnen verdedigen. In Oolt-
gensplaat werd een fort gebouwd, terwijl bij Ouddorp versterkingen werden aange-
legd. Daarenboven beschikten de meeste dorpen over een klein versterkt gebouwtje:
de redoute of ronduit.
Door het verval van het stadje Goedereede verplaatste een deel van de handel, en met
name de visserij, zich naar Middelharnis, dat over een goede haven beschikte. Middel-
harnis ging daardoor een bloeiende toekomst tegemoet. Mede bepalend was de oprich-
ting van een visafslag, die lange tijd van grote betekenis is geweest. De bevolking van
Middelharnis nam dan ook snel toe: in de eerste helft van de zeventiende eeuw steeg
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het aantal huizen met zo'n 50%. Ook het nabijgelegen Sommelsdijk werd door de
handel al snel een plaats van betekenis. Hier kreeg men reeds in 1486 het recht tot het
mogen houden van een vrije week- en jaarmarkt. Daarnaast beschikte men over tal
van andere vrijheden. Sommelsdijk was een Zeeuwse enclave op Hollands grondge-
bied. Deze unieke positie maakte deze plaats bijzonder aanlokkelijk voor handelaars
en ambachtslieden.

De strijd tegen het water
Het waterrijke gebied zorgde er niet alleen voor, dat de visserij en scheepvaart konden
floreren. Het vormde tevens een gevaar. Regelmatig had men te kampen met overstro-
mingen, waarbij niet alleen de oogst en het vee verloren gingen, maar waarvan zo nu
en dan ook mensen het slachtoffer werden. Met name de Allerheiligenvloed van 1
november 1570 en de grote watersnood van 26 januari 1682, waarbij 28 polders over-
stroomden, hebben veel schade berokkend. De strijd tegen het water was een tijd- en
geldrovend gevecht. Bescherming van have en goed was essentieel, want met de be-
dijking alleen was met niet klaar. Een belangrijke taak was weggelegd voor polder-
besturen die zorg moesten dragen voor het onderhoud van de dijken, voor de afwate-
ring en de sluizen. Wanneer één of meerdere polders invloeiden, ging men met man
en macht aan het werk om de (veelal aanzienlijke) schade te herstellen. Ondanks de
verscheidene dijkdoorbraken en overstromingen bracht men steeds weer de moed op
het polderland te herwinnen op de zee. De slachtoffers werden begraven, de huizen
herbouwd en de dijken gedicht. Toch zijn er enkele polders geweest die men voorgoed
aan het water heeft toevertrouwd, zoals de St. Jacobspolder bij Nieuwe-Tonge.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd het Zuidwestelijk deel van Ne-
derland geteisterd door een watervloed van ongekende omvang. Door een combinatie
van natuurlijke krachten steeg het water in de Noordzee tot grote hoogte. Aangewak-
kerd door een zware storm beukte het woeste water op de dijken, waarvan vele niet
waren opgewassen tegen zulk een natuurgeweld. Er ontstonden zo'n 150 gaten in de
buitendijken met een totale lengte van zo'n 10 kilometer. Een groot aantal mensen
werd verrast in de slaap en verdronk in het koude, onstuimige water. Het dorp Oude-
Tonge werd het zwaarst getroffen: 304 mensen (ca. 10% van de bevolking) kwamen
om in de golven. Ook in Nieuwe-Tonge en Stellendam waren veel slachtoffers te
betreuren. Alleen Melissant en Dirksland bleven droog.

Kerk en religie
De Reformatie op het eiland vond niet van de ene op de andere dag ingang. Van beel-
denstormen en dergelijke was geen sprake. De oude, rooms-katholieke kerken bleven
zonder noemenswaardige aanpassingen in gebruik. Wel zijn enkele mensen wegens
ketterij ter dood gebracht. Niet alle pastoors werden direct vervangen. Sommige scha-
kelden over op 'de nieuwe leer' en worden daardoor ook wel tot de eerste predikanten
gerekend. Met name in de plaatsen Ouddorp, Middelharnis en Sommelsdijk kwamen
al vroeg Menisten voor. De Ouddorpse gemeente bestaat nog steeds, maar de gemeen-
te Middelharnis/Sommelsdijk werd in het begin van de negentiende eeuw opgeheven.

Aan het eind van de zestiende eeuw had het katholicisme afgedaan, maar omstreeks
1650 stichtten Jezuïeten een missiestatie te Oude-Tonge. Ondanks enkele incidenten
in de beginjaren, werd het opdragen van de Heilige Mis — officieel in het verborgene
- getolereerd. Van groot belang hierbij was de invloed van de toenmalige ambachts-
heren van Grijsoord, waarin Oude-Tonge was gelegen.

GensNostra54(l999) 383



In 1841 kreeg het eiland te maken met de Afscheiding. In 1847 werd de eilandelijke
kerk van de Afgescheidenen (te Middelharnis) alweer opgeheven, omdat 'onderschei-
dene leden wegens bijzonder drukkende omstandigheden naar Noord Amerika ver-
trokken.' Eerst in 1863 stichtte Ds. M. Keulemans c.s. te Middelharnis een Gerefor-
meerde Gemeente onder het Kruis. In 1867 kwam er een kerk te Dirksland die uit-
groeide tot de bakermat van de Gereformeerde Gemeenten op het eiland.

Opvallend verschijnsel in negentiende eeuw is de massale emigratie naar met name
de Verenigde Staten. Vooral uit Ouddorp en Goedereede vertrokken honderden men-
sen - uit armoede gedreven - naar het grote, onbekende Amerika om daar een nieuw
bestaan op te bouwen. Ook van Overflakkee waagden verscheidene landverhuizers de
grote oversteek, onder wie veel Afgescheidenen.

Eén eiland op weg naar een nieuwe toekomst
Door verschillende (kleinere) inpolderingen groeide Overflakkee in de loop der eeu-
wen uit tot één groot eiland. Tot in de achttiende eeuw vormde Goeree (Westvoorne)
een afzonderlijk eiland. De eerste vaste verbinding tussen Goeree en Overflakkee
werd in opdracht van de Staten van Holland in 1751 aangelegd: de Statendam. In 1769
werd als eerste polder tegen de Damdijk de Adrianapolder bedijkt, enkele jaren later
gevolgd door de Eendrachtspolder. In laatstgenoemde polder kwam het dorp Stellen-
dam te liggen. Het eerste stenen huis van dit jongste dorp van Goeree-Overflakkee
werd in 1782 gebouwd.

Inmiddels stond de Bataafs/Franse tijd voor de deur, een periode waarin - zeker
staatkundig - veel veranderde. Vanaf 1805 ging de Zeeuwse enclave Sommelsdijk
deel uitmaken van Holland. Pas in 1812 werden Ooltgensplaat en Den Bommel-
samen eeuwenlang deel uitmakende van de ambachtsheerlijkheid St. Adolfsland -
gescheiden. In die jaren vond een reeks van incidenten plaats tussen de eilandbewo-
ners en de Fransen. De vissers van Middelharnis weigerden herhaaldelijk hun vissers-
schepen af te staan aan de Franse marine. In 1813 vond de bestorming van het fort te
Ooltgensplaat plaats, waarbij ook inwoners uit Ooltgensplaat en andere dorpen op het
eiland waren betrokken. Veel bloed is er in die tijd niet vergoten, maar de economi-
sche schade, zowel voor de visserij als voor de landbouw, was groot.

Nadien brak een periode van herstel aan. Mede door de stijging van de prijzen van
agrarische producten wist de landbouw zich binnen korte tijd redelijk te herstellen.
Ook met de visserij in Middelharnis ging het weer bergopwaarts maar de euforie daar-
over werd snel getemperd door de losmaking van België. Na de afscheiding van Ne-
derland werden de invoerrechten in België, één van de belangrijkste afzetgebieden van
de verse vis, zó hoog dat export naar onze zuiderburen zo goed als onmogelijk was.
De visserij van Middelharnis kreeg daardoor een gevoelige dreun en de visafslag werd
in 1856 opgeheven. Enige tijd later nam de visserij weer in betekenis toe om tenslotte
begin deze eeuw te gronde te gaan. De vissers, en mensen die werkzaam waren in
aanverwante bedrijfstakken, moesten ander werk zoeken. Een groot aantal vertrok
naar andere vissersplaatsen of zocht werk in de Rotterdamse haven.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was de landbouw nog steeds hoofdmiddel
van bestaan. De percelen landbouwgrond waren op Goeree kleinschalig. Hier kwamen
meer keuterboertjes voor dan op Overflakkee, waar in de ruime, vruchtbare polders
uitgestrekte landerijen en kapitale boerderijen lagen. De agrarische sector is echter een
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seizoensbedrijf, zodat met name in de wintermaanden vele mensen tijdelijk werkeloos
waren. Vóór 1900 hadden de boeren in deze periode, zeker voor de kostwinners, re-
gelmatig werk. Na 1900 deden mechanisatie en rationalisatie hun intrede in de land-
bouw. Daardoor werd het arbeidsoverschot één van de belangrijkste problemen van
de twintigste eeuw.

De lonen van de landarbeider waren laag. Om de winter door te komen, werd van
de geringe inkomsten getracht wat geld apart te leggen. Bovendien mestten de meeste
mensen een varken voor de slacht en trachtten een voorraadje aardappelen e.d. aan te
leggen. De situatie werd nu voor velen zodanig dat ze hun toekomst elders zochten,
zoals in de havenstad Rotterdam.

Een kleine groep was in goeden doen. Deze zogenaamde dorpselite was vertegen-
woordigd in dorps-, kerk-, polder- en armbestuur. Het eiland werd dus eigenlijk be-
stuurd door enkele invloedrijke families. Op godsdienstig gebied namen zij een libera-
lere houding aan dan de overwegend orthodoxe landarbeiders. In de twintigste eeuw
werd de relatie boer- arbeider losser en enkele landarbeiders en keuterboertjes gingen
zelfs deel uitmaken van de gemeente- of de kerkenraad.

Ondanks de aanhoudende slechte sociale omstandigheden veranderde er toch veel op
het eiland. In het eerste decennium werden de verbindingen met de vaste wal en de
bereikbaarheid tussen de meeste plaatsen onderling verbeterd. Hiervoor waren de
stoomtrams en de veerboten van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij verant-
woordelijk. Het centrale punt van het tramnet was het station te Middelharnis. Mede
hierdoor verkreeg Middelharnis een centrumpositie. De nieuw opgerichte scholen
voor voortgezet onderwijs, de centrale veiling en proeftuin, diverse kantoorgebouwen
e.d. werden gevestigd in Middelharnis. In 1930 werd een groot deel van het eiland van
elektriciteit voorzien, in 1934 gevolgd door de drinkwaterleiding. Tevens was de
oprichting van een ziekenhuis te Dirksland van groot belang. Zo zijn er tal van zaken
op te noemen, waaruit blijkt dat het eiland meeging in de vaart der volkeren.

In de jaren '20 hadden de diaconieën van de Nederlandse Hervormde Gemeenten de handen ineen geslagen
om te komen tot de oprichting van een ziekenhuis op het geïsoleerde eiland. De plannen van de inmiddels
opgerichte diaconale vereniging 'Bethesda' kwamen in een stroomversnelling toen Paulina van Weel in
1928 één miljoen gulden legateerde aan de gemeente Dirksland en de diaconie van de Nederlandse Her-
vormde Gemeente aldaar. Dit geld diende te worden besteed aan de stichting, exploitatie en instandhouding
van een ziekenhuis, waarin on- en minvermogenden van alle gezindten van Dirksland en naaste omgeving
gratis verpleegd zouden moeten worden. De vereniging 'Bethesda' wilde een ziekenhuis voor alle inwoners
van Goeree- Overflakkee, en zo werd besloten twee afzonderlijke besturen in het leven te roepen: een Van
Weelbestuur en een Bethesda Ziekenhuisbestuur. In 1934 opende het gecombineerde Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis haar deuren. Goeree-Overflakkee was een belangrijke voorziening rijker.

De Tweede Wereldoorlog is aan het eiland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van de
joodse gemeenschap vonden 55 mensen de dood. Het grootste deel van Overflakkee
werd in februari-maart 1944 onder water gezet. Diverse dorpen moesten daartoe wor-
den ontruimd en een grote evacuatie was het gevolg. Na de bevrijding kwam een
periode van wederopbouw. Er werden plannen ontwikkeld voor de aanleg van een
vaste oeververbinding. En toen, geheel onverwacht, werd het eiland in 1953 getroffen
door de grootste watersnoodramp uit zijn geschiedenis. Na de Ramp ging Goeree-
Overflakkee deel uitmaken van het Deltaplan, hetgeen niet alleen inhield dat de dijken
en andere zeeweringen werden verhoogd en verzwaard, maar ook dat het eiland door
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dammen en bruggen met het vaste land zou worden verbonden. In 1964 was de Ha-
ringvlietbrug gereed. Later volgden nog enkele dammen, waarna de veerboten uit de
vaart werden genomen. Een eiland was ontsloten.
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DE FAMILIE KLIMMER UIT GOEDEREEDE

door T.N. SCHELHAAS

Deze familie is uitgekozen, omdat zij, hoewel in de zeventiende eeuw bloeiend, al snel
in de achttiende eeuw uitstierf. Wel moeten leden ervan voorkomen in de kwartiersta-
ten van veel uit Goedereede afkomstige families. In de hierna volgende genealogie is
daarom kort aangegeven wanneer er nakomelingen in vrouwelijke lijn zijn. Klimmer
komt niet voor in de kwartierstaat van mijn moeder, die in Ouddorp was geboren'.
Wel zijn er diverse verbanden aan te geven met families, die tot mijn voorouders
behoren. Dat gegeven en mijn pogingen om de gehele bevolking van het voormalige
eiland Goeree of Westvoorne te reconstrueren, zetten mij aan tot de opstelling van een
genealogie van dit geslacht.

De herkomst van Daniel Jans, die later Klimmer ging heten, is onbekend gebleven.
Hij komt gewoon in 1606 al voor. Nergens heb ik ook maar enige relatie met andere
autochtone families aangetroffen. Wel trouwde hij twee maal met meisjes uit bekende
Goereese families.

Een wapen is niet bekend, maar als schepen en burgemeester van Goedereede ge-
bruikte men een stempel om te zegelen. Op een dergelijk stempel stond hetzij een
huismerk of een wapen met een randschrift. Dikwijls plaatste men een huismerk op
een schild en omgaf dat met helm en dekkleden. Zo zal het ook wel bij deze familie
zijn gegaan. In ieder geval prijkt op Daniel Jans Klimmers grafsteen een huismerk2.

Daniel Jans was schipper en importeerde met name bier. Dat verkocht hij dan weer
in zijn tapperij, 'De Vorst' genaamd, gelegen in de Kerkstraat. Naderhand verkocht
hij daar ook melk en melkproducten. Toen de stad een kapitein nodig had voor zijn
oorlogsschip, werd Daniel Jans als schipper aangetrokken. Dat schip werd gaandeweg
steeds minder gebruikt en daarom zal hij in 1630 wel besloten hebben als loods te
gaan varen.

Bestuurlijk was Klimmer zeer actief, wanneer we letten op de vele malen dat hij als
schepen, burgemeester-president ofalsthesaurierfunctioneerde. Daarnaast ontplooide
hij kennelijk activiteiten, die wij thans zouden omschrijven als beleggen in land. Uiter-
aard was dat een van de weinige mogelijkheden om geld te beleggen, maar toch valt
deze activiteit op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat twee van zijn zoons landbou-
wer werden. Met name zoon Leendert trad op de voorgrond, zowel als zeer gegoed
ingezetene van Goedereede als ook als bestuurder van de stad. Zijn halfbroer Israël
Klimmer werd eveneens landbouwer. Hoewel hij introuwde in de familie Bongaert,
die zeker niet onbemiddeld was, liep het financieel slecht met hem af. Zijn nalaten-
schap werd door zijn kinderen niet aanvaard, uiteraard wegens de grote schulden.

Een belangrijke rol speelde Daniel Jans tijdens de schermutselingen tussen de Remon-
stranten en de Contraremonstranten in Goedereede in de jaren 1617 en 16183. De
familie ontleent zelfs haar naam Klimmer aan het optreden van de stamvader.

Toen in 1616 de Goereese predikant Klaas van Dam wegens zijn hoge leeftijd met
emeritaat ging, werd hij opgevolgd door ds. Arend Romeijn. Aanvankelijk had de
classis Brielle toestemming gegeven om te trachten de predikanten van Ouddorp,
Oude-Tonge, Middelharnis of Heenvliet voor een beroep te benaderen. Al na enige
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maanden kwam Goedereede zelf met het verzoek om Arend Romeijn te mogen beroe-
pen. Ds. Buitendijk4 stelt in zijn verslag dat zulks is geschied tegen de zin van de
kerkenraad in onder druk van Johan Wielandt, baljuw van Goedereede en Westvoor-
ne, Mr. Adriaan de Vogel van Spreeuwesteijn, dijkgraaf van Westvoorne en Adriaan
Cornelisse van Dam, burgemeester van Goedereede. Alle drie hadden ze remonstrant-
se sympathieën. De classis ging akkoord, maar dat er argwaan bestond blijkt uit het
feit dat ds. Romeijn, weer volgens ds. Buitendijk, de magistraat5 van Goedereede
moest beloven zich te zullen houden aan de gereformeerde leer. Wel, dat deed hij niet.
Al snel liet hij zich in negatieve zin uit over die leer, weigerde hij de catechismus uit
te leggen en kreeg hij grote onenigheid met leden der gemeente en de kerkenraad. Een
deel der gemeente weigerde nog langer bij ds. Romeijn te kerken. Van 4 juni tot 22
november 1617 bleven zij verstoken van godsdienstoefeningen, totdat ds. Buitendijk
uit Dirksland op die 22ste november bij iemand thuis voorging. Ds. Romeijn zelf had
op 26 juni de moeilijkheden te Goedereede op de classis aangebracht en die besloot
enkele predikanten opdracht te geven om te bemiddelen, hetgeen geen resultaat had.
Die bijeenkomsten bij mensen thuis werden zo druk bezocht, dat de ruimten te klein
werden, waarop men, na goedvinden van de kerkenraad de magistraat verzocht toe-
stemming te geven om de kerk te mogen gebruiken op de dinsdagavond. De magis-
traat stelde zijn beslissing uit tot het aantreden van een nieuwe magistraat, die telken-
jare wisselde per 26 december.

Door toedoen van de Goereese baljuw en andere magistraten van remonstrantse
signatuur werd Otto van Zevender, de baljuw van Voorne, bewerkt om zoveel moge-
lijk remonstranten in de nieuwe magistraat te benoemen. Inderdaad bestond die nieu-
we magistraat in meerderheid uit remonstranten6. Daarop beraadslaagden de gerefor-
meerde minderheden van kerkenraad en magistraat en besloten in Den Haag om raad
te vragen. Men kreeg het advies om op een doordeweekse dag de kerk te gaan gebrui-
ken voor de dolerende gereformeerden. Kerkenraad en magistraat, althans het gerefor-
meerde deel daarvan, besloten om op vrijdag 17 januari 1618 de eerste dienst te hou-
den, waarin de Ouddorpse predikant ds. Cornelis Damman zou voorgaan. Aldus ge-
schiedde en de dienst ving aan om 8 uur. Inmiddels hadden ds. Romeijn en zijn re-
monstrantse aanhang daarvan lucht gekregen en ontstond er groot tumult. Men rukte
bewapend met geweren, speren, stokken en rieken op naar de kerk en drong die ook
binnen met de kennelijke bedoeling een gevecht aan te gaan. De meesten van de ze-
ventig aanwezigen zochten een goed heenkomen, maar ds. Damman, ouderling Mari-
nus de Bock en meester Gillis 't Hoen werden gevangen genomen. De predikant werd
zelfs met een piek en een ponjaard bedreigd en gestoken. Een oude vrouw, de echtge-
note van oud-burgemeester Marinus de Bock, Agneta genaamd, werd ter aarde gesla-
gen, zodat ze enkele dagen het bed moest houden. Inmiddels hadden de baljuw (Johan
Wielandts opvolger en schoonzoon Jan de Leu) en burgemeester Casteleijn gepoogd
de oproerlingen te kalmeren door het gevangen nemen van gijzelaars. Zo werden Crijn
Pieters (Kievit) en Cornelis Arens Boogertman, beiden diaken van de dolerende ge-
meente en schepen, gevangen gezet in het huis van Dirk Arens Pater, een remon-
strants lid van de magistraat. Ook de hiervoor genoemde personen werden gevankelijk
afgevoerd naar het huis van Pater. Hiermee nog niet tevreden doorzocht men de kerk
nauwkeurig, voornamelijk op zoek naar burgemeester/thesaurier Daniel Jans. De
oorspronkelijke tekst van het verslag van ds. Buitendijk is te aardig om hier niet op
te nemen. 'Boven alle hebben sy gewoedet tegens Daniel Jans tresorier deser stede,
die sy nyet alleen noemden een schelm ende een verrader, maer in wiens doot sy als
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Daniel Jans 'Klimmer' vluchtte de kerktoren van Goedereede op.

geswooren hadden, ende oversulcx hem lange inde kercke hebben gesocht, soo dat hy
qualycken haer bloetdorstige handen soude ontcomen wesen, indien hy hem langs een
sparre7 opklimmende boven op de kerckgote nyet begeven en hadde, ende alsoo nyet
voor tegen de avondt thuys gecomen'. Zo is de scheldnaam of geuzennaam Klimmer
ontstaan, die niet lang daarna door Daniel Jans en zijn kinderen als achternaam werd
gebruikt8.

Diezelfde nacht zijn Daniel Jans en Jan Marinusse de Bock, op advies van het
contraremonstrantse deel van de magistraat, vertrokken naar Den Haag. Men deed dat
door bij laag water door de Hals (waar thans Stellendam ligt) te rijden naar Flakkee.
In Den Haag stelden zij Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland op de
hoogte en vroeg men om hulp.

De volgende dag kozen de remonstranten Jan Gerrits (zoon van schepen Gerrit
Jans Schipper en stamvader van de familie Den Eersamen), zelf mennoniet, tot woord-
voerder om met de magistraat te onderhandelen. Men eiste een verbod voor de dole-
renden om in de kerk godsdienstoefeningen te houden, het ontslag van thesaurier
Daniel Jans en nog drie gereformeerde schepenen, het ontslag van schoolmeester
Gillis 't Hoen en tenslotte dat de baljuw bij ds. Romeijn naar de kerk zou gaan. De
magistraat stemde in de eerste en derde eis toe, maar onthield zich van maatregelen
tegen de baljuw en de overige leden van de magistraat, omdat men daartoe niet ge-
rechtigd was.
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Toen in de loop van de dag bekend werd dat Daniel Jans naar Den Haag was vertrok-
ken, vreesde men dat hij terug zou komen met soldaten. Men eiste instelling van
wachtposten, waartoe de magistraat in arren moede besloot in de hoop daarmee de
woedende menigte te kalmeren. De volgende dag, zondag 21 januari, werden de poor-
ten gesloten, haalde men het stadsgeschut te voorschijn en werden vier korporaal-
schappen ingesteld om wacht te lopen, teneinde de stad tegen de troepen van de stad-
houder te verdedigen.

's Avonds besloot ook de magistraat zelf iemand in de persoon van burgemeester
Cornelis Casteleijn naar Den Haag te laten gaan om de kwestie van de andere kant te
belichten. De opstandige remonstranten vertrouwden Casteleijn niet helemaal en ei-
sten dat hun vertegenwoordiger Jan Gerrits mee zou gaan.

Vier dagen later, op 25 januari, kwamen zij uit Den Haag terug met de raad om de
kwestie zeker niet voor het college van Gecommitterde Raden te brengen, omdat die
de gang van zaken zeer zouden afkeuren. Voorts was het maar het beste de opstandi-
gen tot rust te brengen, de gevangenen vrij te laten en de stadspoorten weer te openen.
Om zulks te bereiken werd de inmiddels oud-baljuw Johan Wielandt aangesteld als
bemiddelaar. Johan Wielandt overtuigde de woedende menigte maar nauwelijks dat
ze moest inbinden, maar het lukte hem wel, omdat men begreep weinig steun te zullen
ondervinden van de regering in Den Haag.

Op 26 januari keerden Daniel Jans en Jan Marinusse de Bock uit Den Haag terug.
Zij meldden dat de Fiscaal der Staten, Nicolaas Kinschot, met een deurwaarder naar
Goedereede zou komen om er voor te zorgen dat de bewapening van de stad werd
opgeheven, de gevangenen werden vrijgelaten en het oproer werd gestopt. De fiscaal
kreeg toestemming om uit het garnizoen van Den Briel vijftig of zestig musketiers
mee te nemen. Kinschot is vijf dagen bezig geweest om een en ander te regelen, maar
vond inmiddels de zaak aardig gesust door het optreden van oud-baljuw Wielandt.

De dolerenden konden door deze beroeringen opnieuw een tijd lang niet bijeenko-
men. Maar op 4 maart zou men, met toestemming van de magistraat, weer vergaderen
bij een particulier thuis. Dat leidde opnieuw tot dreigementen en het is niet duidelijk
of die samenkomst is doorgegaan. Wel besloot de magistraat op 7 maart, dat voortaan
de contraremonstranten in alle rust in een schuur of huis zouden mogen bijeenkomen.
Ook tegen dit besluit kwamen de remonstranten in opstand. Evenwel, baljuw De Leu
en burgemeester Casteleijn werden het ondermijnen van het overheidsgezag beu en
bevestigden de genomen resolutie, daarin ook gesteund door de Baljuw van Voorne
en de Staten van Holland. Pas nadat de Baljuw van Goedereede en Westvoorne de
magistraat van de stad sommeerde op te treden tegen de drie voornaamste remon-
strantse belhamels Arien Thonisse Suylen, de jonge Roei en Rochus Pieters, keerde de
rust in de stad weer.

Intussen verbeterde de positie van de contraremonstranten in Holland en dat had te
Goedereede tot gevolg dat door twee leden van Gecommitterde Raden, Gerard Jacobs
Witte uit Amsterdam en Johan Dierhout, op 23 september 1618 werd geregeld dat
remonstranten en contraremonstranten voortaan des zondags om de beurt zouden
mogen preken. Deze situatie duurde voort tot de particuliere synode gehouden in
november te Delft, die ds. Arend Romeijn uit zijn ambt zette. De stadssecretaris van
Goedreede, Leenden de Zutter, maakte een gedicht op de predikanten die in Goede-
reede hebben gestaan. Op Arend Romeijn dichtte hij:
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Arent Remeijn, lek moet beklagen,
Uwen Afval in mijn dagen,
En soo lasterlijck geleen,
Doch ick hoopje wierdt bekeerdt9.

Vervolgens benoemde Prins Maurits met ingang van 1619 een nieuwe magistraat
waaruit de remonstranten waren verwijderd10.

Op 29 november 1618 stelde Goedereede ter classis voor Azarias Justint Peute-
vinck, die al enige tijd als hulpprediker had gewerkt, te mogen beroepen, maar op 6
december zakte hij voor zijn klassikaal examen. Toen besloot men te proberen om ds.
Gosewinus Buytendijck van Dirksland, die zo vaak voor de contraremonstranten in
Goedereede had opgetreden naar Goedereede te krijgen. Daarvoor kreeg men van de
classis uiteindelijk toestemming, zodat het beroep in mei 1619 kon worden uitgebracht
waarna de bevestiging door ds. Nolthenius volgde op 2 juni. En daarmee was deze
plaatselijke godsdienstoorlog geëindigd.

Genealogie
De familie Klimmer behoorde tot de Nederduits-Gereformeerde Kerk. De huwelijken
zijn derhalve meestal in de kerk gesloten en ook de dopen vonden daar plaats. Daar
waar van deze regel is afgeweken wordt dat vermeld.

I. Daniel Jans Klimmer, geb. ca. 1569, volgens zijn grafsteen was hij bij overlijden
in 1659 negentig jaar oud, begr. Goedereede op het koor 1659", tr.(l) verm. Geer-
truid Leenderts, begr. Goedereede op het koor 1629, verm. d.v. Leendert Crijns Mole-
naar en Geertge Dieuwers; tr.(2) Goedereede 1640 (huw. voorw. 3-4-1640) Klara
Krijns Kievit, geb. Goedereede, begr. ald. in de kerk 1674, d.v. Crijn Pieters (Kievit)
en Maartje Jacobs; zij tr.(2) (huw. voorw. Goedereede 8-6-1663)12 Pieter Willems
Kardux13, geb. Spijkenisse ca. 1605, wagenmaker te Nieuwe Tonge, diaken ald. 1637,
schepen ald. 1657-1664, overl. kort voor 12-11-1664 wanneer zijn weduwe aanwezig
is bij de inventarisatie van zijn nalatenschap, weduwnaar van Arentje Engels Duve-
laer, Jannetje Arens en Basiaantje Cornelisse.

Daniel Jans wordt te Goedereede vermeld vanaf 1606 wanneer Jonkheer David van Valckestein te zijnen
behoeve een hypotheek vestigt op zijn huis te Goedereede als dekking van een schuld van 51 ponden
16 schellingen vlaams, spruitende uit het leveren van bier en het vervoeren van vracht l4.Hijruiltinl 607
een karveelschip groot 16 lasten voor een groot 22 lasten15 en koopt in 1609 van Crijn Dancke een
waterschuit'6. Hij is kapitein op het oorlogsschip van de stad Goedereede'7. Van Dam vertelt een won-
derlijk verhaal over een dronken bootsgezel waaruit blijkt dat de bemanning van het schip van kapitein
Klimmer aanzienlijk geweest moet zijn18. Op 12-12-1630 verleent de magistraat van Goedereede hem
op zijn verzoek toestemming om een loodsboot te mogen houden '9. Daarnaast is hij biersteker in tapperij
'De Vorst' te Goedereede20 en in 1658 heeft hij met zijn kleinzoon Daniel Jans Roos een zoetelerij in
bier, brood en zuivel21.
In kerkelijk verband wordt hij benoemd tot lid van de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant
in 1618 en in 1620~2. Vele jaren is hij bestuurder van Goedereede: schepen 1611, 1613, 1614, 1616,
1621,1633-1635, nom. 1637,1644-1646,1650,1651, thesaurier 1618,1620,1641,1648, burgemeester-
president 1619,1632, 1642,1643,1647, 1649. Ook wordt hij man van beschikke van Westvoorne 1651-
1656 (waarschijnlijk tot 1659). Sedert 1613 is hij eigenaar/bewoner van een huis aan de westzijde van
de Kerkstraat23. Hij pacht met enige regelmaat tienden in de polders rond Goedereede 1618-1659 en is
in 1630 eigenaar van 2 gem. 150 rd in Oudeland, 10 gem. 252 rd in Nieuw Westerloo24 en 2 gem. in de
Oostdijk en pachter van 23 gem. 200 rd van diverse eigenaren in de Oostdijk25. Sedert 1630 wordt hij
ook nog eigenaar van een boomgaard in de Oude Oostdijk vlak bij de Doelbrug gelegen groot 400 rd26,
en kennelijk was hij in 1632 ook eigenaar van een derde van 10 gem. 200 rd in het Oude Nieuwland,
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die hij ruilt voor 6 getn. in het Oudeland27. In 1634 koopt hij 3 gem. 167 rd in het Oude Nieuwland die
hij in 1636 ruilt voor 6 gem. in het Oudeland28.
Na zijn overlijden sluiten zijn kinderen uit eerste echt op 27-10-1666 een overeenkomst met de weduwe
en haar kinderen uit tweede echt over enkele nog onverdeelde zaken uit de nalatenschap. De kinderen
uit het eerste huwelijk ontvangen ieder ƒ 100,— alsmede een derde deel van 800 rd in Kralingen29. Deze
laatste vermelding kan een opening geven naar de herkomst van Daniel Jans.
De eerste vrouw van Daniel Jans was vermoedelijk Geertruid Leenderts. Dit kan als volgt beredeneerd
worden:omdat Daniel een zoon Leenden had, heb ik in de begraafrekeningen van de Heilige Geestmees-
ters gezocht naar een Leendertsdochter die in de kerk van Goedereede was begraven. In 1629 bleek een
Geertruid Leenderts begraven op het koor. Dat twee van Daniels dochters een dochter Geertruid hebben
past heel wel in deze hypothese. Haar vader zou heel goed Lenaert Crijns Molenaar kunnen zijn die in
1607 en 1609 borg is voor Daniel Jans, wanneer die schepen koopt en in 1613 zijn ze samen borg voor
een ander30. Een sterk bewijs voor een dergelijke familierelatie is dat in 1663 Neeltje Krijns, weduwe
van Cornelis Tonisse Lodder, land naast uit de nalatenschap van Daniel Jans Klimmer. Zij is de dochter
van Crijn Leenderts Molenaer alias Vermolen, die een broer moet zijn geweest van de veronderstelde
Geertruid Leenderts. Dus was Neeltje Krijns een nichtje van Klimmer en zijn vrouw Geertruid Leenderts
en als zodanig gerechtigd om te naasten.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leendert Daniels Klimmer, geb. Goedereede, landbouwer ald., overl. voor 19-5-
1677 wanneer zijn nalatenschap wordt aangegeven voor de 20ste penning.

Leendert Daniels Klimmer wordt te Goedereede genoemd vanaf 1630. Hij is dan al volwassen,
want hij treedt bij een gift op namens zijn vader3'. Zijn beroep is landbouwer en hij woont lange
tijd in het ouderlijk huis in de Kerkstraat. Dat erft hij samen met zijn broer Abraham Klimmer uit
Rotterdam in 1659. Hij blijft daar wonen tot ze het samen in 1668 verkopen32. Dan gaat hij als
eigenaar in het grootste huis van Goedereede wonen, gelegen aan de Markt tussen de Gouden
Leeuw en het stadhuis. Dit blijkt uit het kohier van het familiegeld uit 167433 en de verkoop van
het huis in 1677 door Leenderts erfgenamen aan ds. Petrus van der Poel34. Overigens wordt hij in
1674 ook aangeslagen voor de 200ste penning met een geschat vermogen van ƒ 5000,-35.

Markt Goedereede ca. 1910; links het vml. raadhuis.
Logement De Gouden Leeuw was — volgens overlevering - de pastorie waarin Paus Adrianus VI heeft

gewoond en gewerkt (hij was destijds pastoor te Goedereede).
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Zijn landbouwschuur in de Molenstraat, waarvan hij voor 3/4 eigenaar is, erft hij deels van zijn
ouders en koopt hij deels van zijn broer en zwager. Het resterende kwart was eigendom van zijn
zwager Jan Jobs Roos'6. Ook koopt hij een erf aan de Varkensmarkt37. In 1653 koopt hij een stukje
land, groot 133 rd, in het Oudeland van de domeinen38. Hij verkoopt als medeërfgenaam van zijn
vader in 1667 1 gem. in Oudeland39. Hij is eigenaar van 5 gem. 250 rd in de Koudenhoek in Oude-
land, van 3 gem. in Oude Nieuwland in Dirk Doens Sestendeel, van 10 gem. 252 rd in Nieuw
Westerloo, deels gekocht en deels geërfd van zijn ouders, van 10 gem. 200 rd in de Kleine Zuider-
polder40 en van 6 gem. in de Roo Klaas Plaat41. Ook pacht hij tienden in de jaren 1641-1659 in
Oud- en Nieuw Westerloo en de Rooclaesplaat42.
Op bestuurlijk niveau is hij schepen van de Oude Oostdijk 1651, 1656,1661 en 1662. Als zodanig
neemt hij in 1662 deel aan besprekingen met vertegenwoordigers van Oudeland over de afwatering
van de Oude Oostdijk via het Oudeland43. Van Goedereede is hij schepen 1652, 1653, 1655-1658,
1662-1664, 1668, burgemeester-president 1654, thesaurier 1659 en hevenmeester (heffer van 't
schot) 1660.
Mogelijk bestaat er een familierelatie met de familie Moyses, want Leenden Daniels Klimmer is
in 1663 één van de voogden van Wouter Cornelis Moyses, zoon van Cornelis Wouters Moyses44,
en in 1667 en 1669 is hij voogd van de twee dochters van Jan Wouters Moyses45. Jan en Cornelis
waren zoons van Wouter Jans Moyses. Mogelijk loopt de relatie via diens onbekende vrouw.
Zijn nalatenschap blijkt in 1677 ƒ 11598,— te bedragen. Het vererft op zijn volle broer Abraham
en de kinderen van zijn volle zusters Cornelia en Barbera Klimmer.

2. Cornelia Daniels Klimmer46, geb. Goedereede, overl. tussen 28-12-1678 en 11-2-
1683, tr. voor 1634 Jan Jobse Roos, geb. Goedereede ca. 1601 (op 18-11-1676
is hij ca. 75 jaar oud), overl. ald. sept. 1679, begr. ald. in de kerk, z.v. Job Jans
Roos en Maartje Jacobs, die hertrouwde met Crijn Pieters Kievit47. Hieruit: Da-
niel, Jan, Job, Geertruid en Aechje. De drie zoons zorgden voor nageslacht.

Cornelia Daniels Klimmer is in 1677 medeërfgenaam van haar broer Leendert Klimmer48. In het
testament van haar broer Abraham Klimmer d.d. 28-12-1678 krijgt ze het vruchtgebruik van het-
geen haar kinderen eventueel zullen erven. In diens testament d.d. 11 -2-1683 wordt deze bepaling
geschrapt omdat Cornelia inmiddels is overleden49. Ze trouwde met Job Jans Roos, die met zijn
zwager Leendert Klimmer eigenaar was van een schuur in de Molenstraat, geërfd van hun
(schoon)vader Daniel Klimmer en na het overlijden van Leendert Klimmer in het geheel zijn
eigendom. Eigenaar van ca. 3'/2 gem. in de Koudenhoek in Oudeland. Hij was landbouwer, samen
met zijn zwager Leendert Klimmer, maar wordt in het kohier van het familiegeld van 1674 aange-
duid als een oude arbeider, wonend aan de noordzijde Haven. Hij wordt echter wel aangeslagen
in het familiegeld, zij het voor het laagste bedrag van ƒ 5,-50. Wanneer in 1680 zijn nalatenschap
wordt verdeeld, blijkt die onverwacht groot te zijn nl. ca. ƒ 6300,-5'. Ze krijgen de volgende kinde-
ren: Daniel, Jan, Job, Geertruid, en Aechje. Jan, Daniel en Job Roos, dan wel hun kinderen worden
in 1678 en 1683 benoemd tot eventuele erfgenamen van hun (oud)oom Abraham Daniels Klimmer
te Rotterdam. In diens testament uit 1684 is die erflating definitief. Ze worden dan ook bij de
afrekeningen in 1698 en 1701 genoemd52.

3. Barbara Daniels Klimmer, geb. Goedereede ca. 1611, begr. ald. op het koor
1673, tr. voor 1638 Aren Cornelisse Boogertman, geb. Goedereede ca. 1605,
landbouwer ald., begr. ald. op het koor 1672, z.v. Cornelis Arens Boogertman en
Commertje Claes Barents. Kinderen: Geertruid en Cornelis, die beide nageslacht
hebben.

Barbera Daniels Klimmer blijft na de dood van haar man wonen in hun huis en doet het huishou-
den voor haar vier kinderen, van wie de oudste, Cornelis, de bouwnering voert53. Ze was gehuwd
met Aren Cornelisse Boogertman, zoon van de Cornelis Boogertman, die met Daniel Jans in
1617/1618 betrokken was bij de strijd met de remonstranten. Hij was landbouwer en bewoonde
een huis aan de Noordzijde van de haven, dat hij met een landbouwschuur in de Achterstraat in
1641 had gekocht54. Dit huis vererft op de twee overgebleven kinderen Cornelis en Geertruid
Boogertman. Geertruid verkoopt haar helft in 1676 aan haar broer55. Uiteraard had hij ook land,
maar waar en hoeveel is door het ontbreken van de transportregistërs en andere kohieren niet meer
vast te stellen. Aren Cornelisse Boogertman was schepen van Goedereede 1639,1646, 1650,1651,
1653, 1656-1658, 1660, 1668, thesaurier 1655, en burgemeester-president 1659, 1669. Zij erven
van haar vader Daniel Jans Klimmer. Hun kwart in diens landbouwschuur in de Molenstraat verko-
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pen ze in 1670 aan hun broer Leenden Klimmer56. De beide kinderen Cornelis en Geertruid erven
van hun ooms Leenden en Abraham Klimmer57.

4. kind, begr. Goedereede in de kerk in 1614.
5. Jan Daniels, begr. Goedereede in de kerk in 1629.
6. Abraham Daniels Klimmer, geb. Goedereede, koopman in tabak te Rotterdam,

overl. voor 11-6-1690, tr.(l) Rotterdam 29-11-1648 Cornelia de Kolein,'].d. van
Rotterdam, tr.(2) ald. 17-5-1655 Jannetje Maartens, wed. van Gillis van Uxum,
tr.(3) ald. 18-4-1656 Jannetje de Jongh, wed. van Joannis Wils; tr.(4) Overschie
(otr. Rotterdam 12-11-1673) Agnes vanRaelt,}.d. van Utrecht, begr. Goedereede
in de kerk op het koor in 1683.

Kinderen, waarschijnlijk uit het vierde huwelijk:
a. kind, begr. Goedereede op het koor in 1674.
b. Leendert, geb. Rotterdam, overl. tussen 28-12-1678 en 11-2-1683.
Abraham Daniels Klimmer vestigt zich als koopman in tabak te Rotterdam, hij woont aldaar aan
het Oosteinde, na zijn eerste huwelijk in de Hoogstraat, na zijn tweede huwelijk in 't Hang, na zijn
derde huwelijk in de Visstraat vlakbij de Wijnhaven. Hij komt vele malen voor als koopman in het
notarieel archief van Rotterdam58. Voor het eerst verschijnt hij daar samen met zijn broer Leendert
en met Leunis Jacobs Brouwer uit Goedereede op 9 november 16385' wanneer ze de inhoud van
een te Goedereede gestrand schip, zijnde een lading gerst, blijken te hebben gekocht. Hij verkoopt
in 1668 met zijn broer Leendert Klimmer het huis van hun ouders in de Kerkstraat60, verkoopt in
1670 zijn kwart in erf en schuur in de Molenstraat eveneens aan zijn broer Leendert Klimmer61 en
naast in 1675 van zijn zwager Cornelis Jobs Krijger 5 gem. 200 rd in Nieuw Westerloo in de
Schelhoek62. In 1678 behoort hij tot de erfgenamen van zijn broer Leendert Klimmer63, verkoopt
5 gem. 200 rd in Nieuw Westerloo en 5 gem. in Oudeland aan Menno Abels de Vries64, en hij is
in 1689 eigenaar van 2 gem. 200 rd in Oudeland65. Op 8-10-1690 verkopen de executeurs van de
verworpen nalatenschap van Menno Abels de Vries 5 gem. in Oudeland aan de erfgenamen van
Abraham Klimmer66. Hij testeerde 28-12-167867 waarbij hij zijn zoon Leendert Abrahams Klim-
mer en vrouw Agnes van Raelt tot erfgenamen benoemt, maar als de zoon is overleden maakt hij
op 11-2-168368 een nieuw testament t.b.v. van zijn vrouw. Wanneer zij mocht hertrouwen of
overlijden erven de kinderen en nazaten van zijn beide zusters Cornelia en Berbertge Daniels
Climmer alles. Zijn definitieve testament dateert van 20-9-168469 wanneer ook zijn vierde vrouw
is overleden. Zijn erfenis wordt verdeeld in zes gelijke porties, die toekomen aan Jan Jans Roos,
Aechje Roos, de dochter van Daniel Jans Roos, de twee nagelaten kinderen van Jop Jans Roos,
allen nazaten van zijn volle zuster Cornelia Daniels Roos, en aan Cornelis Boogertman en zijn
zuster Geertruid Boogertman, beide kinderen van zijn volle zuster Barbera Daniels Climmer. Er
gaan legaten naar de kinderen van zijn halfbroer Israël Daniels Climmer en halfzuster Aechje
Daniels Climmer. Ook legateert hij bedragen aan Jan Jacobs de Jongh, waarschijnlijk een neef van
zijn derde vrouw, en aan Jannetje van Uxem, een voordochter van zijn tweede vrouw.

Op 29-1-1698 en 28-1-1701 worden delen uit de nalatenschap van Abraham Klimmer door de
executeurs aan de erfgenamen uitgekeerd70.

Uit het tweede huwelijk71:

7. Aagje Daniels Klimmer, geb. Goedereede, overl. voor 1680, tr. Cornelis Jobs
Krijger, geb. Ouddorp, genoemd sedert 1630 in het kohier van de verpondingen,
landbouwer te Ouddorp in het Westnieuwland, schepen Westnieuwland 1660,
overl. sept. 1679, z.v. Job Pieters Krijger en Aechje Jan Commers. Kinderen:
Teunis, Job, Marie, Daniel (1662), Aeghje (1667), Claertje (1670). Van enkele
van die kinderen nageslacht.

Na de koop van een huis in de Kerkstraat op 19-2-1675 woonde Cornelis Krijger te Goedereede72.
Hij was eigenaar van 5 gem. 200 rd in Nieuw Westerloo, geërfd van Daniel Jans Klimmer en
verkocht op 25-10-167573, samen met Israël Klimmer van 5 gem. 200 rd in Nieuw Westerloo,
geërfd van hun moeder Klara Krijns en verkocht op 4-12-167474, van 3 gem. 75 rd in Nieuweroord
in Oude Nieuwland, verkocht in 167575, van 3 gem. in Oude Nieuwland, in 1662 verpacht aan
Cornelis Roon en in 1673 verkocht76, van 4 stukken land in Westnieuwland, samen groot 19 gem.,
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verkocht in 167477, van 10 gem. in het Oudeland, waarvan 2 gem. verkocht in 167678, 3 gem. in
167779 en 5 gem. door zijn kinderen in 168780. In 1680 wordt zijn nalatenschap, groot ƒ 2077.19.0,
onder de kinderen verdeeld.

8. Israël, volgt II.
9. en 10. twee kinderen, begr. Goedereede in de kerk 1643.

11. kind, begr. Goedereede in de kerk 1648.
12. Isaac Daniels Klimmer, genoemd 1696 als oom van Aagje en Claartje Cornelis

Krijger, in 1696 getuige te Goedereede. Hij is dan kapitein. Het is vreemd dat
Isaac als enige van zijn broers en zusters door Abraham Daniels Klimmer in zijn
testament niet wordt bedacht. Zijn overlijden tot 1707 in Goedereede niet gevon-
den.

II. Israël Daniels Klimmer, geb. Goedereede, bouwman ald., overl. ald. (aangifte
impost 25-9-1719 pro Deo), tr. ald. 4-3-1668 Claartje Jacobs Bongaert, geb. Goede-
reede, overl. ald. (aang. imp. 8-2-1710 pro Deo), d.v. Jacob Korvincks Bongaert en
Jacomijntje Gerrits Roos.

Israël Klimmer is, evenals zijn oudste broer Leenden Klimmer, bouwman te Goedereede. Aanvankelijk
woont hij enige jaren (1668 en 1669) teSommelsdijk81. Hij trekt in bij zijn schoonmoeder in haar huis
aan de noordzijde Haven82. Daar woont hij al in 1674 en in 1680 wordt hij ook eigenaar in ruil vooreen
lijfrente aan haar. Als landbouwschuur gebruikt hij de schuur van zijn schoonouders in de Achterstraat,
die hij van de overige erfgenamen koopt in de jaren 1678 en I67983. Hij is als erfgenaam van zijn vader
eigenaar van 5 gem. 200 rd in Nieuw Westerloo, die hij regelmatig als onderpand inzet voor leningen84.
Als erfgenaam van zijn moeder verkoopt hij samen met zijn zwager Cornelis Krijger nog eens 5 gem.
200 rd in Nieuw Westerloo en een bleekveld aan de Zuidzijde van de Haven. Ook is hij eigenaar van
enig land in het Oudeland85, dat eveneens afkomstig is van de familie Klimmer. In 1680 krijgt hij van
zijn schoonmoeder ook een boomgaard vlak bij Goedereede in lijftocht, groot 200 rd, alsmede een deel
in het bos Roodsant. Hij pacht in 1689 3 gem. 100 rd in Oudeland van mevr. Ellemeet86, en waarschijn-
lijk meer land van haar familie onder Goedereede, omdat zijn schoonmoeder dat voor hem ook al
pachtte87, mogelijk 5Vi gem. in de Oude Oostdijk, een kavel in de Roo Claes Plaat en een kavel in de
Grote Zuiderpolder.
Bestuurlijk speelt hij enige jaren een rol, want hij wordt schepen van Goedereede in de jaren 1682, 1683,
1693 en 1694, en compareert zelfs voor Goedereede ter dagvaart van het land van Voorne in 1683 en
169388. In 1693 wordt hij curator over de boedel van Teuntje de Bruijne en in 1695 is hij voogd over
de kinderen van zijn zuster Aagje Klimmer en zwager Cornelis Jobs Krijger. Het gaat hem financieel
niet goed, want zijn nalatenschap wordt door zijn kinderen niet aanvaard. In die verlaten boedel wordt
zijn zoon Kurvingh Klimmer als curator benoemd89.
Klaartje Bongaert erft van haar moeder de inkomsten, verbonden aan een vicarie te Abbenbroek, en
wordt daarin door de Staten van Holland geconfirmeerd op 28-3-168590.

Uit dit huwelijk:

1. Korvingh Israëls Klimmer, geb. Goedereede, tr. ald. (aang. imp. 16-10-1716, voor
beide ƒ 6,—) Neeltje Claas Krijger, geb. Ouddorp, overl. Goedereede (aang.
impost 11-7-1754 ƒ 3,—), d.v. Claas Jobse Krijger, bouwman in het Westnieuw-
land en schepen ald. en waarschijnlijk Betje Lievens; zij tr.( 1) (aang. imp. Goede-
reede en Ouddorp 4-7-1699, voor beide ƒ 6.—) Jan Dirks Berckel, geb. uit doops-
gezinde ouders, bejaard ged. Goedereede 28-6-1699, schipper en koopman, sche-
pen Goedereede 1707 en 1708, overl. ald. (aang. imp. 23-5-1715 ƒ6,—), z.v.
Dirck Arens Berckel en Soetje Jans den Eersamen.

Korvingh erft van zijn moeder de inkomsten uit de vicarie te Abbenbroek, waarin hij door de
Staten van Holland 27-3-1710 wordt bevestigd91. Hij wordt op 19-2-1722 aangesteld tot curator
over de niet aanvaarde boedel van zijn vader Israël Klimmer92,
Mogelijk hieruit een dochter Adriaantje Kurvincks, overl. Goedereede (aang. impost ald. 2-7-1726
pro Deo).
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2. Daniel Klimmer, overl. Goedereede kort voor 31-5-1708, tr. ald. (aang. imp. 1 -3-
1704, voor beide ƒ 3,—) Dina Jacobs Roos, ged. ald. 22-9-1658, d.v. Jacob Ger-
rits Roos en Neeltje Stoffels; zij tr.(l) voor 1685 Abel Mennoos de Vries, scha-
penhouder te Goedereede, overl. ald. (aang. imp. 31-5-1703 ƒ 3,—), z.v. Menno
Abels de Vries en Catelijntje Cornelis.

Daniel is waarschijnlijk een zoon van Israël Klimmer. Zijn weduwe geeft kort voor 31-5-1708 zijn
nalatenschap aan i.v.m. de 20ste penning. Van zijn overlijden is geen aangifte te vinden. In het
gaardersregister wordt zijn overlijden aangegeven op 4-11 -1712 (ƒ 3,—). Zijn weduwe was eerder
getrouwd met Abel Mennoos de Vries, wiens nalatenschap, groot ƒ 3500,—, in maart 1704 werd
geinventariseerd.

3. Jacob Israëls Klimmer, ged. Goedereede 31-3-1673 (get. Jacomijntje Gerrits),
overl. ald. (aang. imp. 17-11-1712, ongehuwd dus dubbel tarief ƒ 6,—).

4. Claertje Israëls Klimmer, ged. Goedereede 14-10-1674 (get. Aechtje Klimmers)
mogelijk overl. ald. (aang. imp. 8-6-1725), tr. ald. (aang. imp. 20-12-1697 voor
beide ƒ 3,—) Jan Cornelisse Lauwe, ged. Goedereede 1-11-1671, z.v. Cornelis
Arens Lauwe de Jonge en Pieternelletje Leunis Brouwer. Hieruit nageslacht.

5. Kind van Israël Klimmer, begr. Goedereede in de kerk 1679.
6. Aagje, ged. Goedereede 29-9-1680 (get. Adriaantje Bongaert).
7. Kind van Israël Klimmer, begr. Goedereede in de kerk 1682, mogelijk het voor-

gaande dochtertje Aagje.
8. Krijn, ged. Goedereede 24-12-1684 (get. Ariaantje Jacobs).
9. Kind van Israël Klimmer, begr. Goedereede in de kerk 1685, mogelijk het voor-

gaande zoontje Krijn.

Afkortingen
ARA = Algemeen Rijksarchief te s-Gravenhage; GAGG = gemeente-archief Goedereede, Archieven van
de voormalige gemeente Goedereede; GAGO = gemeente-archief Goedereede, Archieven van de voormali-
ge gemeente Ouddorp; GAR = gemeente-archief Rotterdam; NR = oud notarieel archief Rotterdam; RAG
= oud rechterlijk archief Goedereede; RAO = oud rechterlijk archief Ouddorp

Noten
1. T.N. Schelhaas, KwartierstaatSpee-Voogd. In: Onze Voorouders, Kwartierstaten en stamreeksen van

leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Leiden 1989,283-402.
2. zie noot 11.
3. H. de Jager, De Brielsche Archieven, Brielle 1884, pag. 72 e. v. 'Cort ende waerachtig Verhael vanden

staet der kerke Jesu Christi, vergaedert binnen der stede Goederede opt e IJ landt van Westvoorne,
sedert den jaere 1600 tot 1619, de berorten ende swaricheden inde selve ontstaen ende weder ter neder
geleijt'

H. de Jager vermeldt dat hij dit stuk heeft aangetroffen in het archief van de classis Brielle. Op de
laatste bladzijde staat vermeld dat het door die classis is aangeboden aan de synode, gehouden te
Brielle, en dat was in 1623. Door de scriba van de provinciale synode is het stuk kennelijk aan de
classis Brielle teruggezonden. De Jager stelt niet te weten wie de schrijver is geweest van het 'Cort
Verhael'.
Ik trof echter in het Stadsarchief van Goedereede het oorspronkelijke rapport aan, dat ca. 1619
moet zijn opgesteld. De auteur is ds. Gosewinus Buytendijck geweest, die in 1619 predikant werd
van Goedereede, beroepen van Dirksland en in 1621 vertrok naar Dordrecht.
GAGG, inv. nr. 2699: Ds. Gosuinus Buytendijck: 'Cort ende waerachtich verhael van de kercke-
lycke ende burgerlycke beroerte, by Adrianus Sara alias Romanus, Remonstrantsche predicant,
binnen der Stadt Goedereede op Eylandt van Westvoorne veroorsaeckt.' Handschrift, z.d. (c.
1619).

4. Zie noot 3.
5. De magistraat van Goedereede bestond uit een burgemeester-president, een burgemeester-thesaurier

en zeven schepenen. In 1618 was Cornelis Leenderts Casteleijn burgemeester-president (remon-
strants), Daniel Jans thesaurier (contra-remonstrants), en waren Cornelis Arens Boogertman (c.r.),
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Gerrit Jans Schipper (r), Corvinck Jacobs Bongaert (r.), Dirck Arens Pater (r), Crijn Jacobs (r.) en
waarschijnlijk Crijn Pieters (c.r.) en David Jans de Zutter (c.r.) schepenen.

6. Zie noot 5.
7. Een sparre is een lange dunne paal, ook wel dakspar of dakspant.
8. H. van Dam, Korte beschrijving van het eylandt Westvoorn, Rotterdam 1680; herdruk Ouddorp 1993,

105. Verder aangehaald als 'Van Dam'.
9. Van Dam, 108.

10. Daniel Jans, burgemeester-president, Cornelis Arens Boogertman, burgemeester-thesaurier, schepe-
nen: David Jans de Zutter, mr. Crijn Dirks, Aren Jacobs Timmerman, Aren Comelisse Witte, Gerrit
Jans Bouman, Crijn Pieters, Jan Marinisse de Bock.

11. De grafsteen is nog aanwezig, zie T.N. Schelhaas, De graven in de kerk van Goedereede. Ons Voorge-
slacht 1993, 1-40.

zerk nr. 132. (pag. 34)
0,72 x 1,99 hoofdeinde noord linker bovenhoek beschadigd
Hier leyt begra / ven Daniel / Yanse Climmer / out burgem(eeste)r / merk, nr. 11 / ock in syn leve
/ appiteyn te / water out na / by de 90 yaeren / sterf a(nn)o 1659 / den 8 october.
Het merk staat afgebeeld op pag. 40, nr. 11.

12. ARA..WK Nieuwe Tonge nr. 1, f. 27v-29 (12-11-1664). Kopie van de huwelijkse voorwaarden die
Pieter Willems Kardux en Klara Krijns op 8-6-1663 voor de magistraat van Goedereede hadden
gesloten, door de weduwe vertoond bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar man op 12-11 -
1664.

13. Johan Deij, Kwartierstaat Deij. Zeeuwse kwartierstaten nr. 14 (maart 1994), 92. Kwartier 280.
14. ARA, RAG 1 f. 8; 1-4-1606.
15. ARA, RAG 1 f. 17; 26-5-1607.
16. ARA, RAG 1 f. 29v; 13-12-1609.
17. GAGG 6 f. 67; 13-1-1627. Besluit van de magistraat van Goedereede om kapitein Klimmer (van het

oorlogsschip) op te dragen toezicht te houden op het handelsverbod in de Steenkreek.
18. Van Dam, 126, 127.
19. GAGG 7 f. 36.
20. GAGG 6 (Resolutieboek) f. 18; 2-2-1619. Besluit van de magistraat van Goedereede dat de bieren

bij Daniel Jans biersteker in de Vorst gebracht, zullen moeten worden getapt en gesleten voordat men
eenige andere bieren zal mogen in enige herbergen opdoen en uittappen volgens costuymen.
Idem f33v; 27-1-1622. Verzoek van Daniel Jans biersteker om zijn prijzen te mogen verhogen.

21. GAGG 2641, 1658. Stukken betr. een proces van Daniel Climmer en Daniel Jans Roos contra Pieter
Crijns Weijtens wegens nalatigheid in de afdracht van gelden uit door hen gedreven zoetelerij in
bieren, brood, zuivel etc.

22. GAGG 6 (Resolutieboek) f 18; 4-4-1618. In verband met de beroeping van ds. Gosewijn Buytendijck
is een commissie aangesteld, bestaande uit Daniel Jans, Cornelis Bogertman, Gerrit Jans en Jan de
Bock. Zij vertegenwoordigen zowel de magistraat als de kerkenraad.
Idem f. 25; 11-11-1620. Burgemeester Daniel Jans is gecommitteerd om met iemand van de kerken-
raad naar de Tonge te gaan om de predikant ald. te beroepen.

23. ARA, RAG 1 f. 41; 4-5-1613. Gift door Claes Roij.
24. ARA, RAG 1 f. 98v en f. 99; gift 5-12-1630.
25. GAGG 304; Kohier van de verpondingen over Westvoorne [1630].
26. ARA, RAG 69; ondershandse verkoop 1-10-1630.
27. ARA, RAO 217 f. 49v; transport 18-1-1632.
28. ARA, RAO 217 f. 67; 2-5-1634 en f. 76; 20-5-1630.
29. GAR, NR 413/230; 27-10-1666.
30. ARA, RAG 1 f. 17; 25-5-1607, f. 17; 13-12-1609 en f. 39v; 13-3-1613.
31. ARA, RAG 1 f. 98v en 99; gift 5-12-1630.
32. ARA, RAG 2 f. 42; gift 3-5-1668.
33. GAGG 9 (Resoluties 1654-1674), p 144-155 en inv. nr. 358.
34. ARA, RAG 2 f. 124v; gift 29-4-1677. Een transport aan Leendert Klimmer is niet meer te traceren

omdat enige transportregisters van Goedereede verloren zijn gegaan.
35. GAGG 9 (Resoluties 1654-1674) pag. 155; aanslag 27-3-1674.
36. ARA, RAG 2 f. 64; aantekening van de verkoop in mei 1670.
37. ARA, RAG 2 f. 124v; gift 29-4-1677.
38. Domeinrekeningen Voome.
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39. ARA, RAO 216 pag. 207; gift 31-3-1667, betreft het zgn. Hoekmet.
40. ARA, RAG 2 f. 52v-53; Leenden Klimmer wordt 4-10-1668 genoemd als belender.
41. ARA, RAG 2 f. 71 v-72; Leenden Klimmer 15-4-1671 genoemd als belender.
42. Domeinrekeningen van Voorne.
43. ARA, RAO 218 pag. 26; 21-9-1662 en pag. 31; 27-9-1662.
44. ARA, RAO 218 pag. 46:25-6-1663.
45. ARA, RAO 216 pag. 297; 20-3-1667 en RAG 2 f. 58v-59; 13-9-1669.
46. A.M. Verbeek publiceerde in Ons Voorgeslacht jrg. 41 (1986), 445 e.v. een artikel getiteld: Het

geslacht Starreman alias Den Uyl, Keyzer, Roos, mogelijk ook Stam, zowel als de oudste generatie
Van 't Hoff, Rotterdam. Op pag. 455 vermeldt hij het echtpaar Roos-Climmer. Ten onrechte sluit hij
Jan Jobs Roos aan bij de Rotterdamse familie en geeft hij als zijn vader Job Jobsz. alias Job Fransz.
Hij laat Jan Jobs Roos ook te Rotterdam sterven op 21 -8-1669. Deze zou dan wonen aan de Gelderse
Kaai. Kennelijk zijn twee gelijknamige personen samengevoegd. Op aanwijzing van mr. E. van Weel
te 's-Gravenhage heeft de heer Verbeek voorgaande beweringen ingetrokken. Ons Voorgeslacht jrg.
42(1987), 669.

47. Aangezien Klaartje Crijn Kievit, dochter van Crijn Pieters en Maartje Jacobs, trouwde met Daniel
Jans Climmer, waren Jan Jobs Roos en zijn vrouw Comelia Daniels Klimmer zuster en zwager van
hun stiefmoeder.

48. ARA, RAG 2 f. 124v; gift 29-4-1677.
49. Zie de noten bij Abraham Daniels Klimmer.
50. GAGG 9. Resoluties 1654-1674.
51. ARA, RAG 38. Verkaveling nalatenschap Jan Jobse Roos z.d. maar in 1680. Hij blijkt te zijn overle-

den in september 1679.
52. Zie de noten bij Abraham Daniels Klimmer.
53. GAGG nr. 9. Kohier familiegeld in het resolutieboek 1654-1674.
54. ARA, Gaarderarchief Goedereede 1 f. 7; jan 1641.
55. ARA, RAG 2 f. 123v; aantekening van de betaling 9-10-1676.
56. ARA, RAG 2 f. 64; aantekening mei 1670.
57. Zie de noten bij Cornelia Daniels Klimmer.
58. GAR, NR 179 11/79; 187/258, 292; 188/248, 252; 374/239; 377/303; 379/636; 385/178; 386/202;

387/5077, 576; 388/47, 84, 511, 520; 389/20, 43, 234, 282, 493; 396/161; 397/86, 323; 411/58, 59;
412/30, 55; 415/10; 887/150; 956/669; 958/126; 975/529; 1005/333, 432; 1127/363; 1239/9.

59. GAR, NR 261 pag. 122 en 123.
60. ARA, RAG 2 f. 51 v-52; gift en schuldbrief 2-11 -1668.
61. ARA, RAG 2 f. 64; aantekening z.d.
62. ARA, RAG 2 f. 98v; transport 14-5-1674; los briefje van Abraham Klimmer aan zijn broer Leenden

Klimmer 4-2-1675; gift 25-10-1675.
63. ARA, RAO 219 f. 45; gift 12-6-1678.
64. ARA, RAO 219 f. 54; gift 24-12-1678.
65. GAGO 9; Hevenboek van Oudeland 1689-1696.
66. ARA, RAO 219 f. 221 v; gift 8-10-1690.
67. GAR, NR 526/656.
68. GAR, NR 528 akte nr. 70 pag. 421. Dit testament verwijst naar dat van 28-12-1678 en naar de huwe-

lijkse voorwaarden met Agnes van Raelt 10-11-1673.
69. GAR, NR 529 nr. 42 pag. 61 en 62.
70. ARA, RAG 34; akten 29-1-1698 en 28-1-1690, rekening sedert 5-3-1692.
71. GAR, NR 529 nr. 42 pag. 61 en 62.
72. ARA, RAG 2 f. 105; gift 19-2-1675.
73. ARA, RAG 2 f. 98v; transport 14-5-1674, gift na naasting door broer Abraham Klimmer 25-10-1675.
74. ARA, RAG 2 f. 100; transport 4-12-1674 (geen gift).
75. ARA, RAO 216 pag. 599.
76. ARA, RAO 216 pag. 498; transport 27-4-1673 waarna naasting, waarvan de gift niet is genoteerd.
77. ARA, RAO 216 pag. 533 en pag. 555; idem 218 pag. 541.
78. ARA, RAO 219 f. 5.
79. ARA, RAO 219 f. 32v.
80. ARA, RAO 219 f. 185.
81. ARA, RAG 2 f. 53v-54, 10-10-1668 en f. 57-57v, 9-4-1669. Op 25 juli 1668 woonde hij nog te Goe-

dereede, idem f. 50v.
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82. GAGG 9. Kohier familiegeld Goedereede 1674.
83. ARA, RAG 2, f. 131v; 2, 6 en 20-2-1668.
84. ARA, RAO 219, f. 14v; 7-6-1676.
85. ARA, RAO 219, f. 14v; 7-6-1676.
86. GAGO 9. Hevenboek van de polder Het Oudeland, 1689-1696.
87. ARA, RAO 216 pag. 106 en gift pag. 111, 16-6-1661; RAG 2 f. 113, 8 en 13-12-1675; f. 126v-127v,

13-2-1677 en f. 153v, 1-5-1680.
88. ARA, Archief van de baljuw en leenmannen van Voorne, 1594-1811, inv. nr. 636.
89. GAGG 11, f. 14, 19-2-1722.
90. ARA, Staten van Holland 1778A; akte 28-3-1685.
91. ARA, Staten van Holland 1778A, akte 27-3-1710.
92. GAGG 11, f. 14, 19-2-1722.

AVONTURIER (3)

J.H. Kalle schreef in Gens Nostra 51 (1996), pag. 440 dat het beroep 'avonturier' in
de regio Goeree-Overflakkee veelvuldig voorkwam. Op het boek Langs het tuinpad
van mijn vaderen van Rien Poorvliet, grotendeels handelend over Dirksland, staat een
foto van zijn overgrootvader Saccharias Poortvliet, daar geboren op 8 februari 1823
en gestorven 26 december 1903. Rien Poortvliet schrijft op pag. 108: 'Mijn overgroot-
vader was van beroep avonturier. Hij kocht op voorhand de tienden (landbouwgewas-
sen waarmee de pacht werd betaald) op. Daarnaast had hij een zakkenverhuur, deed
wat aan akkerbouw en had nog wat beestjes op stal. Omdat hij ook zo'n beetje in vee
handelde sjouwde hij het halve eiland af naar koopjes, vergezeld van twee zoons.'

Drs J. van der Valk
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DE JAGER, EEN FAMILIE VAN REDDERS IN
STELLENDAM

door J. VAN WEZEL

Stellendam is het jongste dorp van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. In
1751 werd een dam aangelegd tussen de beide eilanden Goeree en Overflakkee. Het
eerste stenen huis werd in 1782 gebouwd door de ambachtsheer Mr. Iman Cau. De
eerste inwoners waren afkomstig uit zowat alle dorpen op de twee, nu met elkaar
verbonden eilanden en uit Numansdorp. Dat blijkt uit de akten van indemniteit uit het
archief van de Nederlands-Hervormde Kerk te Stellendam, die als zelfstandige een-
heid werd ingewijd op 2 juli 1820, toen ook het kerkgebouw in gebruik werd geno-
men. Voorheen was zij een onderdeel van de Nederlands-Hervormde Kerk te Goede-
reede.

De eerste namen, die wij in de archieven tegenkomen, zijn onder andere Locker,
Kievit en Korteweg. Het betreft families, die ook nu nog voorkomen in Stellendam.
Toch willen wij een andere familie voor het voetlicht halen. Stellendam, gebouwd in
het water, heeft gedurende zijn gehele bestaan veel met dat water te maken gehad. Een
groot gedeelte van de bevolking heeft zijn brood verdiend in de visserij en direct daar-
mee verband houdende ambachten. Het dorp heeft vooral naamsbekendheid gekregen
door de garnalen. Op het menu van veel restaurants in binnen- en buitenland staan de
Stellendamse garnalen als delicatesse vermeld.

Een zeer bekende vissersfamilie is de familie De Jager. Leden daarvan hebben zich
tevens een naam verworven als redders vanuit het station Stellendam van de Konink-
lijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Adriaan de Jager, van 1927 tot 1929 reserve-schipper van de motor-reddingboot
'Koningin Wilhelmina', en vier van zijn zonen zijn zeer nauw betrokken geweest bij
het reddingwezen vanuit het station Stellendam van de reddingmaatschappij. Van die
betrokkenheid willen wij hieronder het één en ander vertellen.

Arie van Gelder, de schoonvader van Adriaan de Jager, was stoombootkapitein en
garnalenhandelaar. Hij was kapitein op de veerboot, die van Stellendam naar Rotter-
dam voer. Zijn zoons wilden de garnalenhandel niet overnemen van hun vader, van-
daar dat schoonzoon Adriaan, getrouwd met dochter Jannetje, de garnalenhandel heeft
voortgezet.

Adriaan, die ook visser was, ging met zijn scheepje meerdere malen naar een ge-
strand schip en probeerde dan voor een sleepboot een contract te sluiten. Hij voerde
ook reddingen uit met zijn eigen scheepje, toen er nog geen boot van de reddingmaat-
schappij te Stellendam was gestationeerd. Bijvoorbeeld op 2 januari 1922, toen het
Spaanse SS (Stoomschip) Salvadora nabij de kust van Goeree in nood verkeerde. Hij
redde, samen met zijn zoon Willem en Eduard van Seters, acht mensen van dit vaar-
tuig. Door de reddingboot uit Hoek van Holland werden negentien opvarenden van
boord gehaald. De Jager kreeg hiervoor in maart 1922 de gouden erepenning voor
menslievend hulpbetoon. De daarbij behorende oorkonde werd getekend door H.M.
Koningin Wilhelmina op 14 maart 1922.

Eer er een reddingboot in Stellendam was, kreeg De Jager zijn tweede medaille als
bewijs van waardering voor zijn voortvarendheid en menslievendheid, betoond bij
verschillende reddingen. De laatste daarvan was op 20 juni 1924, toen hij de in zin-
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kende staat verkerende blazerschuit OD 3 met de beide opvarenden de haven van
Stellendam binnenbracht. Deze medaille kreeg hij van de Zuid-Hollandse Maatschap-
pij tot Redding van Schipbreukelingen. De oorkonde werd getekend door president
Jan hels en secretaris CD. Julius op 15 september 1924.

Deze reddingen werden uitgevoerd met zijn eigen schip. Ook zijn zoon Willem, die
het langst als schipper van de reddingboot te Stellendam heeft gefungeerd - van de
stationering in december 1926 tot 15 juli 1958, één en dertig en een halfjaar- had
reeds een zilveren medaille voor menslievend hulpbetoon alvorens de redding-boot
'Koningin Wilhelmia' te Stellendam werd gestationeerd. Willem de Jager werd aange-
steld als schipper. Aangezien hij visser was en derhalve niet altijd in Stellendam aan-
wezig, werd zijn vader Adriaan de Jager aangesteld als reserve-schipper.

De bemanning van de 'Koningin Wilhelmina', onder schipper W. de Jager, met aan
boord als opstappers onder andere zijn vader A. de Jager Sr. en zijn broers A. de Jager
Jr. en L.J. de Jager, verwierf in 1928 een medaille van de Franse regering. Dat ge-
schiedde voor diensten bewezen aan het stoomschip "
'Fort de Troyon', dat op 16 februari 1928 strandde op de Bollen, een droogte 8 mijl
ZZW van de Nieuwe Waterweg. Op die dag voer de reddingboot uit om 09.30 uur. Er
woei een storm uit het Westen met een hoge zee. Na een uur kwam de boot langszij
het Franse stoomschip, maar de bemanning wenste niet van boord te gaan, want zij
had om sleepboothulp gevraagd. Even later kwam de Duitse sleepboot 'Wotan'. De
kapiteins van de sleepboot en van het Franse schip vroegen schipper De Jager een
sleepverbinding tot stand te brengen, want de sleepboot kon door zijn diepgang en
door de hoge zee dat niet zelf doen. Na drie pogingen gelukte het de reddingboot
verbinding te maken met de 'Wotan' en na veel moeite slaagde ze er in de sleeptros
over te brengen naar de 'Fort de Troyon'. Na nog twee uren bij het gestrande schip te
zijn gebleven, keerde de reddingboot terug, toen de bemanning bleef weigeren het
schip te verlaten.

In de avond van 17 februari om 21.30 uur ontving de reddingmaatschappij te Rot-
terdam het verzoek de reddingboot onmiddellijk naar de 'Fort de Troyon' te zenden
op grond van het ontvangen draadloos bericht, luidende:

'Situation navire tres critique, vents passés N. W., grosse mer travers harcèle coque
menacée destruction. Les principaux et équipage demandent présence permanente
embarcation sauvetage. Cöte babord du navire sous Ie vent, vers l 'Est tres abrité,
accostage embarcation facile. Aipeu espoir coque soit imdemme nuitpassée'

(Toestand schip zeer zorgelijk, wind gaat door het noordwesten, hoge dwarszee be-
stookt romp en bedreigt met ondergang. De directie en bemanning vragen blijvende
aanwezigheid reddingboot. Kust is bakboord van het schip onder de wind, oostelijk
zeer beschut, langszij komen boot gemakkelijk. Heb weinig hoop dat de romp onge-
schonden door de nacht komt).

De 'Koningin Wilhelmina' verliet-22.30.-uurde haven van Stellendam. Aan de kapi-
tein van de 'Fort de Troyon' was telegrafisch de komst van de reddingboot gemeld
met het verzoek de bemanning gereed te laten zijn het schip te verlaten, zodra de
reddingboot er was. Schipper De Jager had opdracht onmiddellijk terug te keren en
niet te blijven wachten. Eenmaal langszij gekomen wenste de kapitein weer het schip
niet te verlaten. Hij bracht hartelijk dank voor de betoonde hulpvaardigheid, 's Nachts
halftwee was de reddingboot weer in Stellendam.
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Haven Stellendam

De situatie dat schipper W. de Jager niet altijd ter plaatse was als de boot moest
varen en dat zijn vader dus als reserve-schipper dienst moest doen, duurde tot 1929.
Op 16 januari van dat jaar verliet het Letlandsche SS 'Valka' de Nieuwe Waterweg.
Buiten de hoofden kreeg het schip te kampen met zwaar weer, N.O. wind, kracht 7.
Zij verloor haar deklast cokes, geraakte ontredderd en dreef in Z.W. richting naar de
Maasvlakte. Een uur later zond zij een telegram naar de wal met het bericht dat het
schip aan de grond zat en sleepboothulp verlangde. Aangezien de agent van de
redding-maatschappij in Hoek van Holland het gevaar kende van een schip, dat strand-
de op de Maasvlakte liet hij de stoomreddingboot 'Prins der Nederlanden' klaar ma-
ken. Het schip, onder bevel van schipper A. van der Klooster, vertrok om 11.15 uur.
Ongeveer 13.00 uur werd de reddingboot bij de 'Valka' gezien. Er is nog een 5 duims
tros overgegeven naar het gestrande schip. Door een zware grondzee werd de redding-
boot tegen de Valka aangesmakt. De manillatros brak. De boot stoomde daarop naar
dieper water, draaide en keerde voor de wind en de zee terug. Het gelukte echter niet
langszij te komen. Zij stoomde weer naar dieper water om te draaien en keerde nog-
maals terug. Op een afstand van een kwart tot een halve mijl kwam zij dwars van de
zee en sloeg plotseling om. De gehele bemanning van de reddingboot vond de dood
in de golven. De agent van Hoek van Holland nam, na ontvangst van dit bericht, on-
middellijk contact op met Stellendam om de daar gestationeerde 'Koningin Wilhemi-
na' hulp te laten bieden.

Schipper Willem de Jager viste op dit moment ter hoogte van Den Helder, vandaar
dat zijn vader, reserve-schipper Adriaan de Jager, met de 'Koningin Wilhelmina'
uitvoer om 14.30 uur. In de avond van deze zestiende januari was, tot grote ongerust-
heid, de reddingboot nog steeds niet teruggekeerd in Stellendam. De sleepboot 'Kijk-
duin' en een bergingsvaartuig voeren uit om te zoeken, maar keerden onverrichterzake
terug. In de late avond werd bekend dat de 'Koningin Wilhelmina' op de garnalenplaat
aan de grond zat en vermoedelijk ongeveer 07.00 uur de andere morgen vlot zou ko-
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men. Uit de rapportage van de waarnemend schipper blijkt dat de reddingboot heeft
gezocht naar de omgeslagen reddingboot, doch deze niet heeft gevonden. Men bereik-
te de 'Valka', die met de kop op de zee lag en geen lij bood. De bemanning wilde het
schip echter niet verlaten, ondanks het feit dat twee keer langszij werd gevaren om
gelegenheid te bieden in het springnet te springen. De boot keerde daarop terug. Dicht
bij de haven van Stellendam geraakte de boot aan de grond, waar hij bij sterk vallend
water bleef zitten. Om de accu te sparen werden de lichten gedoofd. Gedurende de
nacht van 16 op 17 januari heeft de 'Valka' aanhoudend noodseinen gegeven, toen de
wind in kracht toenam en de positie van het schip hachelijk werd.

De volgende morgen 06.30 uur kwam de reddingboot vlot. Hij voer naar Stellen-
dam, laadde olie in en voer weer naar de 'Valka'. Inmiddels was de positie van dit
schip iets veranderd en was er sprake van enige lij. De bemanning stond nu wel gereed
met zwemvesten aan om het schip te verlaten. Op de kapitein en de marconist na
werden ze allen aan boord van de 'Koningin Wilhelmina' genomen. Om 11.15 uur
werden 23 schipbreukelingen, waaronder 3 vrouwen, te Stellendam aan wal gezet. In
verband met het ongestadige weer vertrok men direct weer naar de 'Valka' om de
overgebleven twee bemanningsleden op te halen. De Ie machinist en de Ie stuurman
van het Letlandsche schip voeren mee, om de kapitein over te halen mee te gaan. De
tweede tocht van die dag verliep goed. Kapitein en marconist werden veilig aangeland.

Adriaan de Jager ontving van de Letlandsche reddingmaatschappij voor deze red-
ding een gouden medaille. De Zuidhollandsche reddingmaatschappij besliste dat
schipper Willem de Jager vanaf dat moment permanent beschikbaar moest zijn. Hij
werd daar dan voortaan ook voor uitbetaald.

Er zijn nog vele soortgelijke verhalen te vertellen. Hieronder geven wij als bewijs
van die stelling, een opsomming van de medailles, die Adriaan de Jager en zijn zoon
Willem in de loop van de jaren hebben ontvangen. Daaruit blijkt dat de familie De
Jager een groot aandeel in de reddingen van schipbreukelingen langs de Nederlandse
kust heeft gehad gedurende de jaren 1922 tot 1961, toen A. de Jager Jr. vanwege zijn
leeftijd niet meer als opstapper met acties mee kon. Zijn broer D. de Jager fungeerde
nog tot het jaar 1990 als plaatselijke agent, zodat het tijdperk 'De Jager' bij de red-
dingmaatschappij heeft geduurd van 1927, bij de stationering van een reddingsboot
te Stellendam, tot 1990, in totaal 64 jaar.

Adriaan de Jager ontving de volgende vier onderscheidingen:
1922: gouden erepenning voor menslievend hulpbetoon voor de redding van de be-

manning van de Salvadora.
1924: bronzen medaille voor de redding van de bemanning van de O.D. 3.
1929: zilveren medaille van Frankrijk voor bewezen diensten aan het schip 'Fort de

Troyon'.
1929: gouden medaille van de Letlandsche reddingmaatschappij voor de redding van

de bemanning van de 'Valka'.

Willem de Jager ontving acht onderscheidingen:
1921: zilveren medaille voor menslievend hulpbetoon.
1929: verguld zilveren medaille van de Franse regering.
1935: kleine zilveren medaille van de reddingmaatschappij, uitgereikt door H.M.

Koningin Wilhelmia.
1947: oorlogsmedaille.
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1949: benoemd tot Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
1952: kleine gouden medaille van de reddingmaatschappij.
1954: zilveren medaille 25 jaar trouwe dienst.
1958: gouden medaille voor menslievend hulpbetoon.

Arie de Jager ontving in de loop der jaren vier medailles en Leendert Johannes drie.
Aan leden van deze familie De Jager zijn dus 19 medailles uitgereikt voor hun mens-
lievend optreden met gevaar voor eigen leven. Daar zouden we nog bij kunnen tellen
de twee medailles, die de schoonvader van Adriaan de Jager, Arie van Gelder, gedu-
rende zijn leven heeft gekregen, zodat we op een totaal van 21 komen. Hiermee is
voldoende gemotiveerd, waarom we deze familie eens voor het voetlicht wilden halen.

Tenslotte volgt de stamreeks van de familie De Jager, die oorspronkelijk afkomstig
is van het eiland Duiveland.

Genealogie
I. Jan Willemsz. de Jager, bel. Bruinisse 7-4-1679, woonde na 1678 te Bruinisse, tr.
Mary Willems, doopgetuige aldaar 14-3-1700.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt II.
2. Odylia, ged. Bruinisse 31-7-1678, get. Boudewijn Stoffels, Leentien Marxs
3. Jan, ged. Bruinisse 30-11-1681, get. Antony Abelse, Susanne Stoffels.
4. Delilia, ged. Bruinisse 27-1-1685, get. Joos Jacobsen Boluyt, Jannetie Joos.

II. Willem Jans de Jager, geb. ca. 1674, woonde Bruinisse, tr.(l) ca 1699 Maatje Adri-
aens, otr.(2) Nieuwerkerk 21-12-1708 Maria Hubregts Kip, ged, Nieuwerkerk 18-5-
1681 (get. Mary Pieters), d.v. Hubrecht Jacobsen Kip en Cornelia Cornelis, otr.(3)
Bruinisse 30-3-1714 Dingetje Rootbeen, weduwe Marinus Hille; Dingetje hertr. Brui-
nisse 4-5-1738 Cornelis Janze de Groene, laatst wed. van Neeltje Jacobz.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes, ged. Bruinisse 14-3-1700, get. Jonas Janse Boye, Marie Willems,
Crijntje Adriaens, Pieter Adriaense

2. Adriaan, tweeling met voorgaande, volgt III.
3. Marinus, ged. Bruinisse 28-1-1703, get. Lena Adriaens, Delila (de Jager).
4. Willem, tweeling met voorgaande.
5. Maria, ged. Bruinisse 27-9-1705, get. Delila de Jager

Uit het 2e huwelijk:
6. Martinus, ged. Bruinisse 30-3-1710, get. Comen van der Lang (?), Dilia de Jager.
7. Cornelis, ged. Bruinisse 23-8-1711, get. Neeltje Hubregts,

Cornelis Willems.

III. Adriaan Willems de Jager, ged. Bruinisse 14-3-1700, wonend onder Poortvliet
(1723), otr./tr. Poortvliet/Scherpenisse 18-12-1722/7-1-1723 Anna Geuze, ged. Oud-
Vossemeer 11-3-1703 (get. Aaltje Marinusse), woont Scherpenisse (1722), d.v. Wil-
lem Marinusse Geuze en Jannetje (Anna) Matthijse.
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Uit dit huwelijk:

1. Matie, ged. Scherpenisse 1-8-1723.
2. Willem, ged. Scherpenisse 1-4-1725.
3. Jan, ged. Scherpenisse 8-12-1726.
4. Jannetje, ged. Scherpenisse 14-11-1728.
5. Willemijntje, ged. Scherpenisse 20-11 -1729.
6. Matthijs, ged. Scherpenisse 4-5-1732.
7. Jan, volgt IV.
8. Anna, ged. Scherpenisse 19-2-1736.
9. Awia, ged. Scherpenisse 18-8-1737.

IV. Jan de Jager, ged. Scherpenisse 1-1-1735, bel. ald. 1771, arbeider ald. 1797,
doopget. 1805, overl. voor 1811, otr. Scherpenisse 11-2-1764 Willemina van den
Boogaard, ged. Sint Annaland 6-7-1738 (get. Johannes Janse van den Boogaard, Anna
Vroegop), d.v. Matheus Janse van den Boogaard en Lysbeth Gillisse Labeur.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan, volgt V.
2. Elizabeth, ged. Scherpenisse 2-11-1765.
3. Willem, ged. Scherpenisse 14-2-1767.
4. Mattheus, ged. Scherpenisse 12-2-1769.
5. Matthijs, ged. Scherpenisse 4-8-1770.
6. Mattheus, geb./ged. Scherpenisse 10/15-1-1775.

V. Adriaan Jans de Jager, ged. Scherpenisse 16-6-1764, arbeider ald., bel. ald. 1796,
overl. Scherpenisse 16-7-1811, tr.(l) Scherpenisse 4-5-1791 Clasina Heijboer, ged.
Poortvliet 25-4-1773 (get. Marinus van den Berg, Clasina van der Schoor), boeren-
meid, bel. Scherpenisse 1792, overl. ald. 26-3-1807, d.v. Johannes Heijboer en Lena
van den Berg, otr. (2) Scherpenisse 1-5-1807 Martha Johanna Piké (Beké), wed. Cor-
nelis Dekker, ged. Poortvliet 21-9-1778 (get. Geerhard Beke, Cornelia Hubregt Ste-
vens), overl. Scherpenisse 11-10-1811, d.v. Machiel Piké (Beké, Beeke) en Tona de
Blauwen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willemina, geb/ged. Scherpenisse 28-1/5-2-1792.
2. Lena, geb/ged. Scherpenisse 28-9/6-10-1793.
3. Jan, volgt VI.
4. Lena, geb/ged. Scherpenisse 25-3/2-4-1797.
5. Elisabeth, geb/ged. Scherpenisse 4/9-6-1799.
6. Johanna, geb/ged. Scherpenisse 28/30-8-1801.
7. Willem, geb/ged. Scherpenisse 14/22-1-1804.
8. Marinus, geb/ged. Scherpenisse 87/13-7-1806.

Uit het tweede huwelijk

9. Machiel, geb/ged. Scherpenisse 11 -3/21 -4-1808, get. de moeder 'alzoo de vader
wegens echtscheiding niet heeft willen compareere by den doop'.
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VI. Jan de Jager Azn., geb/ged. Scherpenisse 23/30-8-1795, boerenknecht, overl.
Poortvliet 23-11-1867, had een kind bij Anna van Oudenaarde, geb. Sint Annaland
17-2-1792, ged. 19-2-1792 (get. Cornelis Pietersen Vroegop Jr., Anna van Oudenaar-
de), overl. Ouddorp 23-2-1840 als echtgenote van Willem de Engelsman, d.v. Marinus
van Oudenaarde en Maatje van Diest, tr. Scherpenisse 2-10-1823 Pieternel la Boer,
geb.Poortvliet 20-11-1796, overl. Poortvliet 24-2-1848, d.v. Cornelis Boer en Mar-
grieta de Krom.

Uit de buitenechtelijke relatie:

1. Adriaan, volgt VII.

Uit het huwelijk:

2. Clasina, geb. Poortvliet 1-5-1824.
3. Cornelia Margarita, geb. Poortvliet 18-5-1825.
4. Cornelia Margarita, geb. Poortvliet 27-4-1831.
5. Adriana, geb. Poortvliet 19-3-1834.
6. Stojfelina, geb. Poortvliet 8-4-1836

VII. Adriaan de Jager, geb. St. Annaland 6-1-1818 (bij de geboorte door de vader
erkend), arbeider, tr. St. Annaland 24-10-1845 Johanna Hubrina Guiljam, geb. Oos-
terland 15-2-1818, overl. St. Annaland 17-3-1885, d.v. Johanna Guiljam.

Uit dit huwelijk:

1. Anna, geb. Sint Annaland, 16-3-1846.
2. Johanna, geb. Sint Annaland 10-10-1850.
3. Johannis, volgt VIII.
4. Anna, geb. Sint Annaland 9-9-1853.

VIII. Johannes de Jager, geb. St. Annaland 2-12-1851, woonde bij huwelijk in St.
Annaland en kwam 7-4-1875 naar Stellendam, arbeider, overl. Stellendam 17-3-1918,
tr. Stellendam 27-3-1875 Willemptje Heintjes, geb. Stellendam 1-1-1848, overl. Stel-
lendam 17-5-1929, d.v. Dirk Heintjes en Baaltje de Blok.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan, volgt IX.
2. Baaltje, geb. Stellendam 4-4-1880.

IX. Adriaan de Jager, geb. Stellendam 2-2-1875 (bij het huwelijk op 27-3-1875 er-
kend door Johannis de Jager), schipper/visser, overl. 8-7-1937, tr. Stellendam 18-1-
1895 Jannetje van Gelder, geb. Zuidland 5-4-1876, overl. Stellendam 26-4-1954, d.v.
Arie van Gelder, stoomboot-kapitein en Arentje Kievit.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, geb. Stellendam 7-6-1895, overl. Stellendam 25-11-1972.
2. Arie, geb. Stellendam 1-7-1896, opstapper van december 1926-1961, overl. Stel-

lendam 8-4-1971.
3. Willem, geb. Stellendam 6-7-1898, schipper van december 1926 tot 15 juli 1958,

overl. Stellendam 26-9-1961.
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Vier leden van de reddersfamilie De Jager; vlnr. A. de Jager Azn., L. de Jager Azn., W. de Jager Am-,
A. de Jager Sr.

4. Arentje, geb. Stellendam 23-3-1900, overl. Stellendam 5-2-1907.
5. Leendert Johannes, geb. Stellendam 25-6-1901, opstapper/machinist december

1926 tot december 1951, overl. Stellendam 3-12-1951.
6. Baaltje, geb. Stellendam 6-5-1903, overl. Ouddorp 31-12-1979.
7. Wilhelmina Aagje, geb. Stellendam 16-9-1904, overl. Middelharnis 11-5-1995.
8. Johanna Lientje, geb. Stellendam 31-3-1906, overl. Nieuw Lekkerland 12-12-

1995.
9. Aren, geb. Stellendam 9-10-1907, verdronken als visser op zee 9-1-1933.

10. Dirk, geb. Stellendam 21-1-1909, overl. Stellendam 24-1-1909.
11. Arentje, geb. Stellendam 10-4-1910, overl. Stellendam 22-9-1980.
12. Lena, geb. Stellendam 24-1-1912, overl. Middelharnis 16-5-1995.
13. Diederika, geb. Stellendam 12-9-1913, overleden in Zuid- Afrika 1964.
14. Huigje, geb. Stellendam 18-9-1915, overl. Beekbergen 4-3-1999.
15. Aagje, geb. Stellendam 30-3-1917, overl. Stellendam 17-8-1917.
16. Dirk, geb. 14-9-1918, plaatselijke agent KNRM 1954-90, reserve-opstapper

1934-54.
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Jaarverslagen Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen.

Met dank voor hun medewerking aan: mevr. A.J. Giljam te Dreischor, secr. Genealo-
gische Werkgroep Tholen; D. de Jager te Stellendam; H. Uil, gemeente-archivaris van
het gemeente-archief Schouwen-Duiveland.
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DE POLDER ONWAARD EN HAAR INGELANDEN

door M. ZAAUER C.B.ZN.

Reeds in 1480 was er sprake van 'tgorssekin streckende van Jonge Willems creke ter
sluysen toe.'' De ligging van dit gorsje is niet meer exact te bepalen, maar het lag
ongeveer ter hoogte van het latere Aardsdijkwal.2 Circa 1504 nam Adriaen Cornelisz.
van Cleyburgh de bedijking ter hand van de gronden ten noorden van de polder De
Oude Plaat 'van Melissant aff tot aan de dijck van St. Christoffels polderken.'3 Tevens
kwam hij met de polders Dirksland, de Oude Plaat, den Houck en St. Christoffel over-
een, dat er een sluis en een spui voor het op diepte houden van de Dirkslandse haven
zou worden aangelegd. Hiertoe waren de kosten onderling verdeeld.4 De polder On-
waard was een feit, later gevolgd door Aardsdijkwal, maar bij de Allerheiligenvloed
van 1 november 1570 braken beide polders samen met de St. Christoffelpolder en de
Oude Plaat in. De twee laatstgenoemde polders werden weer spoedig herdijkt,5 maar
Onwaard en Aardsdijkwal liet men drijven, ondanks een besluit van Philips II van 22
juni 1571 inzake de kostenverdeling bij de herbedijking.6 Waarschijnlijk vanwege de
hoge kosten zag men voorlopig hiervan af. Op 12 juni 1599 verkocht Herman van
Bourgondië, heer van Sommelsdijk, zijn eigendomsrechten op de gorzen en gronden
binnen de ondergelopen polder aan Jan de Gruijtere, heer van Dirksland.7

In het laatste decennium van de zestiende eeuw was het Jan de Gruijtere, heer van
Dirksland, opgevallen dat de welvaart van zijn in Hollands gebied gelegen dorp Dirks-
land in tegenstelling tot voorheen achterbleef bij die van het nabij op Zeeuws gebied
gelegen dorp Sommelsdijk. De oorzaak hiervan werd door hem voor een zeer belang-
rijk deel toegeschreven aan de slechte situatie waarin de haven van Dirksland verkeer-
de en waardoor het dorp over water moeilijk te bereiken was. Destijds was de haven,
die door het gors van Onwaard liep, zeer langgerekt en had zij vele bochten en krom-
ten. Het gevolg hiervan was, dat bij het spuien de kracht van het spuiwater werd ge-
broken waardoor de haven niet werd schoongemaakt en dat door de ontstane ondiep-
ten -in het bijzonder aan het einde van de haven- de schepen en caravelen (d.i. klein
schip voor de haringvangst) alleen bij hoog water konden in- en uitvaren. Ten einde
in deze situatie verandering te kunnen brengen richtte De Gruijtere zich tot de Ridder-
schap, Edelen en Steden van Holland en Westvriesland, representerende de Staten,
met het verzoek om vanaf Dirksland door de grond van Onwaard, Aardsdijkwal en
Melissant een nieuwe rechte haven te mogen 'schieten en delven' alsmede het gors
van Onwaard te mogen bedijken. De naam Onwaard is mogelijk ontleend aan het
aanvankelijk van onwaarde gekwalificeerde gors. Genoemd verzoek werd door 'de
Heeren Staten' middels de 'Brieven van Octroij', geparafeerd door Johan van Olden-
barnevelt, op 5 april 1601 ingewilligd. 'Alzoo werden de voors. gorssingen vermo-
gens het octroij bij den voorn. Jan de Gruijtere met zijne medestanders in den jare
1602 bedijkt'8

De Staten van Holland gaven tevens hun Grafelijkheidsgronden in Onwaard en
Aardsdijkwal voor 300 pond per jaar in erfpacht uit. Hieraan zat wel de verplichting
dat zij tot korenland diende te worden bedijkt. De bedijking werd uitgegeven aan P.D.
E. Hinojossa c.s. Als tegenprestatie voor de aanleg van de nieuwe haven van Dirks-
land kregen de bedijkers de aangekochte gorzen op Sommelsdijkse (d.i. Zeeuwse)
grond. Tevens bepaalde men, dat de bedijkers geen herbergen of tapperijen zouden

408 Cens Nostra 54 (1999)



Afbeelding van een kaart van Onwward en Aardsdijkwal (1696), 'Caartboeck' van Voorne 1695.
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mogen gedogen en dat er ook geen schuitvoerders of schippers mochten wonen.9

Bij de grote overstroming van 26 januari 1682 liep de polder onder water, maar de
schade werd weer snel hersteld.10

Op verzoek van 'de ghemeene inghelanden' werd door 'de ghesworen lantmeter Sij-
mon Janssen een caerte ende metinghe van de nijewe dijckagie van Onwaart en Aert-
dijckwall ligghende tusschen Sommelsdijck ende Diercxlant ghemaeckt ende is de
groete van elckere cavel ofte stuck apaert ghestelt'.'' Deze kaart brengt ook het grilli-
ge verloop van de oude haven van Dirksland tot uitdrukking. In een andere in die tijd
vervaardigde kaart markeert de grenslijn het tot de jurisdictie van Holland en tot de
jurisdictie van Zeeland behorend gedeelte van Onwaard. Voorts vermeldt deze kaart
per blok land de oppervlakte en de naam van de eerste ingeland.12

In het onderstaand overzicht is een en ander samengevat.

eigenaar

Den Heere doctor ende Ridder Johan van Barnevelt,
Heere van den Tempel etc.
Doen Sijmonsen de Vriese lant
Pieter Cornelis lant
Doen Sijmonse de Vriese lant
Doen Sijmonse de Vriesse lant
Den Heer Philips Doublet, ontvanger generaal
Den Heer Philips Doublet, ontvanger generaal
Mons. Brassers landt
Den Heer President Phieter Hinososa
Den Heer Doctor ende Ridder Johan van Berck
Den Heer President Phieter Hinososa
Den Heer Doctor ende Ridder Johan van Barnevelt,
Heere van den Tempel etc.
Den Heer President Phieter Hinososa
Mons. Bremans lant
Den Heer Nobelaers landt

De meer voor de hand liggende bronnen voor het achterhalen van namen en ingelan-
den zijn uiteraard de in het oud-rechterlijk archief opgenomen akten van o.m. trans-
porten en hypothecariën, gepasseerd voor schout en schepenen. Omdat de bedoelde
protocollen met betrekking tot de polder Onwaard eerst vanaf omstreeks 1675 be-
schikbaar zijn, betreffen de navolgende data hoofdzakelijk de achttiende-eeuwse inge-
landen van Onwaard.

20-10-1675: jonkheerZegerde Cocq vanNerijnen, 'gewesenbailliu van Sommelsdijk
en de heerlijkheijd van deser plaats' bekent 2000 gld schuld aan Cornelia de Louter,
wed. van haacq Cruijslander, waarvoor hij ondermeer 20 gem. dijkersland in de
polder Onwaard, gelegen op Zeeuwse grond, verbindt.13

11-4-1680: de erfgenamen van Maria Elisabeth Fijk transporteren aan Frans de
Munck 1 gem. 112 rd dijkersland, gelegen in de polder Onwaard onder de jurisdictie
van Sommelsdijk voor 163 gld 3 st. het gemet roede.13
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29-5-1683: Cornelis van Aarssen van Sommelsdijk, kolonel van een regiment paarden
ten dienste van het land, bekent 8000 gld schuld aan Maria van der Wiele vrouwe van
der Werve, weduwe van de heer Govert Wuijtieren, 6.000 gld schuld aan Jacob Pop-
pe, 8.000 gld aan Jacob Kromhout, 3.000 gld aan Govert Prauwelen, 6.000 gld aan
Adriaan Roest van Alkemade, 3.000 gld aan Bartholomeus Kromhouten 6.000 gld aan
Dirk Kromhout, makende samen 40.000 gld. Tot meer zekerheid verbindt hij diverse
stukken land in verschillende polders, waaronder 14 gem. 233 rd in Onwaard, gepacht
door ArentMarinusz- Breeman.u

20-12-1688: Laurens Schot, koopman te Rotterdam, gehuwd met Geertruyt Hoog-
werff, transporteert aan Balthasar Casteleijn secretaris van Dirksland 4 gem. zaailand
in de polder Onwaard, waarvan 2 gem. 105 rd Zeeuws en 1 gem. 195 rd Hollands,
belend zuid Joh. van Nieuwenhove, noord de kinderen van Jan Blommendaal. '4

9-7-1695: mr. Gerartde Cocq van Nerijnen, wonende te Zierikzee, transporteert aan
Jacob Vinck, wonende te Middelharnis, al zijn landen, gelegen in de polder Onwaard,
zijnde omtrent 38 a 40 gem. zowel op Zeeuwse als op Hollandse grond, voor 100 Car.
gld ieder gemet vrij geld, waarvan 22 gem. 114'/2 rd land gelegen op den grond van
Sommelsdijk.1416

13-1-1696: Jacob Vinck transporteert aan de heer Cornelis Jans van Bochoute omtrent
27 gem. 200 rd land, liggend annex in de polder Onwaard op zowel Hollandse als
Zeeuwse grond, belend oost de erfgen. van de heer van Sommelsdijk, noord de dijk
van de voors. polder, west de erfgen. van Maria Bosvelt en de heer van St. Elisa-
bethpolder en zuid de landswatering en de Oude Plaatschendijk, ieder gemet voor 90
Car. gld.16

27-3-1697: Jacob Vinck, wonende in Middelharnis, transporteert aan Cornelis Jansz.
van Bochoute, wonende te Dirksland, zekere 14 gem. 158 rd kostbaarland, gelegen op
Zeeuwse grond in de polder Onwaard, belend oost 't Hoog Ed. Huis van Sommelsdijk,
noord de Onwaardsedijk, west de koper, zuid de landswatering en de Oudeplaatsedijk,
voor de som van 90 gld ieder gemet vrij geld, totaal voor de som van 423 gld 18 st.
16

11-4-1698: Cornelia van den Houten, wed. van Jacob Vinck, wonend te Middelharnis,
transporteert aan Abraham Blommendaal, wonend in Kraaierspolder, 9 gem. 1\2Vi rd
dijkersland, gelegen in de polder Onwaard, jurisdictie Sommelsdijk (Zeeuws land),
belend oost de Oudeplaatsen- en de Christoffelpoldersedijk, noord de Onwaardsedijk,
west en zuid 's landswatering, voor de som van 100 gld ieder gemet roede plus een
gouden ducaton.14

1699: inventarisatie van de bezittingen van Francais van Aarssen van Sommelsdijk.
In de polder Onwaard bezit hij 14 gem. 223 rd dijkersland, waarvan 14 gem. 28 rd op
Zeeuwse en 195 rd op Hollandse grond, samen in pacht gebruikt door Cornelis Catte-
staart}1

2-3-1699: Cornelis van Bouchouten transporteert aan Francois Valaree 28 Voornse
gem. land met de tegenwoordige vruchten van tarwe en gerst daarop staand, gelegen
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in de polder Onwaard op Hollandse zowel als op Zeeuwse grond in één stuk aan el-
kaar gelegen, belend oost de heer van Sommelsdijk, west de heer van Beeck en Corne-
lis Saeyer, zuid de watering en dijk en noord de Onwaardsedijk en voorn. Saeyer 'elck
aldernaest', voor 200 gld ieder Voorns gemet. Van dit land ligt 14 gem. 158 rd op
Zeeuwse grond.'4-15

15-6-1700: de heer Hendrick Willekes, wonend te Noordwijk, transporteert aan
Frangois Vallaré, secretaris van Dirksland, 9 gem. land, gebruikt door Leenden Ge-
stel, voor 130 gld 't gemet en een stuk, groot lO'/i gem., gebruikt door Valleré zelf,
voor 110 gld 't gemet, alle gelegen in de polder Onwaard.'5

29-9-1705: Aert Verhulp transporteert aan de heer Frangois Vallaré, dijkgraaf en
secretaris van Dirksland, omtrent 3'/2 gem., gelegen in de polder Onwaard, belend oost
Isaeck van Aken, west de dijk, zuid ' s landswatering en noord de koper, het geheel
voor 265 gld en een zilveren ducaton voor verkopers vrouw.18

28-7-1706: Tannetie Jans Blommendael, meerderjarige ongehuwde dochter, wonende
binnen Dirksland, transporteert aan haar broer Cornelis Blommendael 6 gem. kost-
baarland, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse grond in een stuk land, groot
omtrent 8 gem., zowel op Hollandse als Zeeuwse grond. Het op Zeeuws gebied gele-
gen stuk land, groot 1 gem. 150 rd, is belend noord IJsaacq Emilius, zuid het weeskind
van Davit Jansz. Knocker, oost de dijk en west Cornelis Blommendael.17'18

5^9-1709: Johannes Cnocker, wonende te Delft, transporteert aan Cornelis Leendertsz.
Molenaer, wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, omtrent 3 gem. kostbaar-
land, gelegen op Hollandse grond, en 1 gem. 150 rd, gelegen op Zeeuwse grond, in
één stuk aan elkaar, belend noord de wed. van Cornelis Blommendael, zuid de wed.
van Balten Casteleijn, oost de Oude Plaatsedijk en west 's landswatering, voor 10 gld
't gemet roede.'7- '8

10-10-1710: Mencia Boulijn, wed. lsaak van Aken voor de ene helft, en de heer Job
van der Kers als erfgenaam van lsaak van Aken met de kinderen van N.N. van Aken
voor de wederhelft, verkopen aan de heer Valaré 3 gem. 257 rd land, gelegen op Hol-
landse grond in de polder Onwaard, voor 80 gld ieder gemet roede, belend oost de
heer Van Beeck, west Francois Vallaré, zuid 's lands watering en noord Francais
Vallaré. '8

20-2-1712: Cornelis Leendertsz. Molenaer transporteert aan Lijsbeth Leenderts Mole-
naer, wed. van Cornelis Blommendael, 3 gem. land, gelegen op Hollandse grond, en
1 gem. 144 rd, gelegen onder de jurisdictie van Sommelsdijk, in één stuk aan elkaar
gelegen in de polder Onwaard, belend zuid de wed. van Balten Casteleijn, noord de
wed. Blommendael.18- '9

18-5-1729: de erfgenamen van IJsaacq Emilius, in zijn leven predikant te Amsterdam,
transporteren aan Jan Cornelisz- van der Meijde, wonende te Dirksland, 5 gem. 196
rd land, gelegen in de polder Onwaard, waarvan 1 gem. 107 rd ligt op nr. 106, Zeeuw-
se grond, voor 100 gld per gemet roede, belend oost en west s Heerendijk, zuid burge-
meester Adriaen Fijk, noord de gemenelandswatering.18-20
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26-2-1731: Jan de Bonte geeft te kennen dat hij vanwege zijn schuld aan Huibertje
Dirks Visser, dochter van Dirk Stoffels Visser, groot 800 gld, wenst te verbinden tot
meerder zekerheid omtrent 9 gem. land, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse
grond, en 2 gem. 294 rd op Zeeuwse grond, in een stuk land, groot in het geheel 12
gem.1825

7-12-1742: Kornelis Verdoorn, mr. timmerman in Middelharnis, gehuwd met Jakomij-
na Jans Vallaré, mede erfgenaam van Frangois Vallaré, transporteert aan Krijn van
Esch, dijkgraaf van Onwaard, wonend te Dirksland, een gerecht tiende deel in de
woning, bestaande uit huis, schuur, wagenhuis, ovenkeet, boomgaard en verder gevolg
met de nombre van 76 gem. kostbaarland, gelegen in de polder Onwaard, waarvan 62
gem. gelegen op Hollandse en 14 gem. benevens de woning en verder gevolg op
Zeeuwse grond onder de jurisdictie van Sommelsdijk, belend oost Johannes Zaaijer,
west mr. Johan Diert nom uxs, zuid de Oude Plaatsedijk en noord de vrouwe van
Sommelsdijk, voor de som van 210 gld.'8-2I

31-3-1742: Cornelis Oosterling, wonende Stad aan het Haringvliet, stelt zich borg
voor Hendrik Vliegvis en diens huisvrouw Maria Oosterling ter zake van de schuld
aan Cornelis Dusart, groot 2400 gld. Comparant verklaart tot meerdere verzekering
te verbinden zijn ruim 9 gem. kostbaarland, gelegen in de polder Onwaard, belend
oost en west de erfgenamen van Francois Vallaré en noord Johannes Zaaijer.18

20-7-1743: Cornelis Oosterling, bouwman, wonende Stad aan het Haringvliet, trans-
porteert het onder 31-3-1742 genoemde land aan Johannes Zaaijer voor de som van
ƒ1217.13.8.18

18-7-1744: Crijn Ocker, gerechtsbode van Melissant, transporteert uit naam van Hen-
drik Noot, koopman, wonende te Rotterdam, in huwelijk hebbende Neeltje Vallaré,
en de heer Arnoldus Vallaré, wonende te Dordrecht, erfgenamen van Francois Vallaré,
aan hun zwager Quirijn van Es twee tiende delen in de eerder genoemde woning met
omtrent 76 gem. land, ieder tiende part voor de som van 1200 gld.18

26-4-1747: Geertje van der Nath, wed. van Frangois Vallaré, en de heer Abraham
Blussee, gehuwd met Cornelia Vallaré, erfgenamen van Frangois Vallaré, verklaren
Jan Buijtendijk volmacht te geven om uit naam en vanwege hun comparanten aan
Cornelis van der Meijde, schepen van Dirksland, gehuwd met Louisa Vallaré, twee
tiende parten in de eerder genoemde woning met omtrent 76 gem. land te transporte-
ren ter somme van 2300 gld.23

27-7-1751: er is beslag gelegd op vruchten te velde zoals bevonden op een stuk land,
groot 7 gem. liggend in Onwaard op Hollandse grond, in eigendom aankomend de
heer Hendrik Jacob van Oudtheusden en in huur gebruikt door Louis van der Nath,
om daarop een som van 351:4:6: te verhalen wegens eenjaar pacht.25

2-7-1753: schout en schepenen van Onwaard hebben op verzoek van Gualtherus Kolff
als executeur van het testament van wijlen Quirijn van Es, eerst gehuwd geweest met
Margariete Vallaré, en op verzoek van Johanna Luijendijk, diens nagelaten weduwe,
getaxeerd drietiende deel in omtrent 62 gem. kostbaarland, gelegen in de polder On-
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waard op Hollandse grond, door de voornoemde echtgenoten gemeenschappelijk
bezeten, in kontant geld waard 2790 gld.27

3-5-1754: Gerbrand Luijendijk als in huwelijk gehad hebbend Pieternella vas Es,
wonende te Dirksland, Aren Buth, in huwelijk gehad hebbend Jacomijna van Es, wo-
nend te Sommelsdijk, Joost van der Velde, in huwelijk hebbend Sara Bosschieter die
weduwe en erfgenaam was van Jacob van Es, wonende te Herkingen, en Cornelia van
Es, wed. laatst van Jacob Gestel, tesamen nagelaten kinderen en mede-erfgenamen
van Crijn Jacobsz- van Es, door hem verwekt aan Margarieta Vallaree, transporteren
aan Anna Luijendijk, wed. laatst van Crijn Jacobsz. van Es en nu getrouwd met Gerrit
Johannesz. Saaijer, wonende in de polder van Ouden Craaijer, l/10e deel in de eerder
genoemde woning met 76 gem. land (zie 7-12-1742), belend oost de Ambachtsvrouwe
van Sommelsdijk etc, west de heer Hendrik Jacob van Oudheusden, heer van Zeeven-
huijsen etc, zuid de Oude Plaatsedijk en noord de erfgenamen van Johannes Saaijer.

14-8-1755: Neeltje Kanse, weduwe laatst van Jan de Bonte, transporteert aan Aren
Jacobsz- Buth 9 gem. 133 rd land, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse grond,
gequoteerd op nr. 5 en 6, belend oost de dijk van de Oude Plaat, west de dijk van
Onwaard, zuid Maria Kastelein, wed. van dominus Geleijn Roels, in zijn leven predi-
kant te Dirksland, noord Cornelis van der Meijde, en 1 gem 150 rd land op den
Zeeuwse grond, zulks in 't geheel voor ƒ 1523:13:4:24

29-11-1755: schout en schepenen van Oud Kraijerspolder en Onwaard hebben op
verzoek van de kinderen en erfgenamen van Petronella Vallaré, in leven weduwe van
Leunis van Es, een gerecht tiende deel getaxeerd in een woning, te weten huis, schuur,
ovenkeet, wagenhuis, boomgaard, verdere timmeragie en plantagie met het gevolge
van omtrent 76 gem. land, staande en gelegen in Onwaard, de timmeragie met omtrent
14 gem. land op Zeeuwse grond en omtrent 62 gem. land op Hollandse grond, in kon-
tant geld waard bevonden in 't geheel f. 1000,-27

16-1-1756: Neeltje Kanse, laatst weduwe van Jan de Bonte, verkoopt aan Aren Ja-
cobsz. Buth twee stukken land, gelegen in Onwaard op Zeeuwse grond, t.w. het ene
stuk groot 1 gem. 150 rd, gelegen op nr. 7, en het andere 1 gem. 144 rd, gelegen op
nr. 4, voor de som van respectievelijk ƒ 231-6- en ƒ 267-17-10-28

26-4-1759: GerardDiert, heer van Melissant, last en procuratie hebbende van Hendrik
Jacob van Oudheusden, ridder, heer van Zevenhuijsen etc, gehuwd met Maria Anna
Dien, wonend te Brussel, transporteert aan Cornelis van der Valk, schout en secretaris
van Dirksland, 7 gem. 165 rd land, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse grond,
belend oost Cornelis van der Meijde, west idem en Hubert van der Kroon, zuid annex
de landen van de koper, gelegen op Zeeuwse grond, en noord Cornelis van der Meijde,
voor de som van 1.000 gld de hoop.24

Item 3 gem. 85 rd, gelegen in Onwaard, jurisdictie Sommelsdijk, op Zeeuwse grond.28

5-3-1761: schout en schepenen van Onwaard hebben op verzoek van de heer mr.
Gerard Diert als voogd over de kinderen van wijlen de heer Theodorus van Beek
getaxeerd 2 gem. 265 rd tiendvrij land, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse
grond, belend oost en noord Gerrit Saijer, west de havendijk en zuid Leunis van Es'
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kinderen, in kontant geld waard in het geheel ƒ 576,-.27

12-6-1761: Cornelis van der Valk, schout en secretaris van Oud-Kraijerpolder, trans-
porteert aan Louisa Vallaré, weduwe van Cornelis van der Meijde, in leven schepen
en gezworene van Dirksland, voor wie mede compareerde haar zoon Johannes van der
Meide, 7 gem. 165 rd land, gelegen in Onwaard op Hollandse grond, belend oost de
koopster, west de koopster en Gerbrand Luijendijk, zuid annex de landen door de
koopster van de comparant mede gekocht en liggend op Zeeuwse grond (3 gem. 85
rd) en noord de koopster.24

19-2-1762: Frans en Leunis van Es transporteren aan Arend (Jacobsz.) Buth 4 gem.
232'/2 rd land, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse grond, belend oost Louisa
Vallaré, weduwe van Cornelis van der Meijde, west de Havendijk, zuid Hubert van
der Kroon en noord de kinderen van Andries Brooshoofd, voor de som van 676 gld
kontant.24

10-6-1762: Willem Jacobus Sennepart, meerderjarig j.m., wonend te Amsterdam,
verleent Johannes Krom te Sommelsdijk volmacht om namens hem aan de heer mr.
Jacob van Santen, advocaat voor het Hof van justitie in 's Hage, te transporteren 5
gem. 257 rd Zeeuwse maat en grond en 3 gem. 54 rd Hollandse maat en grond, beide
gelegen in de polder Onwaard, de comparant aangekomen volgens testament en uit
de nalatenschap van zijn oudtante wijlen mejuffrouw Maria Verkolje, voor de som van
1.000 gld.28

?-l 1-1764: schout en schepenen van Oud-Kraijerpolder en Onwaard hebben op ver-
zoek van de secretaris van Giessen-Nieuwkerk de navolgende goederen getaxeerd,
nagelaten door jonkheer Vincent Daniel Benjamin D'Ablaing, t.w. een zesde part in
2 gem. 265 rd tiendvrij land in Onwaard, in kontant geld waard ƒ 64-0-27

29-12-1766: Louisa Vallaré, weduwe van Cornelis van der Meijde, die een halfzuster
is van Johanna Vallaré, gehuwd met Andries Brooshoofd, en met dezelve van 's va-
derszijde staand in de tweede graad van bloedverwantschap, verklaarde uit dien hoof-
de te naderen de koop van 5 gem. 35Vz rd land in Onwaard.25

6-3-1767: Gerbrand Luijendijk, procuratie hebbend van Andries Brooshoofd, wonend
in 's Hage, transporteert aan Louisa Vallaré, weduwe van Cornelis van der Meijde,
als deze koop genaderd hebbend uit hoofde en bloedschap van Arend (Jacobsz.) Buth,
5 gem. 35l/2 rd land in Onwaard op Hollandse grond, belend oost Louisa Vallaré, west
de Havendijk, zuid Arend Buth en noord Gerrit Zaijer, voor ƒ 1100,-.24

19-12-1769: schout en schepenen van Oud-Kraaijerpolder en Onwaard hebben op
verzoek van Jacomina Vallaree, weduwe van Rubert van der Kroon, in leven oud-
secretaris, schepen en gezworene van Dirksland, getaxeerd 7 gem. 120 rd land, gele-
gen in Onwaard op Hollandse grond, in kontant geld waard in het geheel ƒ 1480-0-1 -27

11-9-1770: Maria Kastelein, wonende te Dordrecht, weduwe van ds. Glein Roels, in
leven predikant te Dirksland, transporteert aan haar halfzuster Louisa Vallaree, wedu-
we Cornelis van der Meide, voor wien mede compareerde haar zoon Johannes van der

Gens Nostra 54 (1999) 415



Meide, wonend te Dirksland, 1 gem. 99 rd in de polder Onwaard op Hollandse grond,
belend oost de Oude Plaatsedijk, west de oude haven van Dirksland, zuid Gualtherus
Kolff, noord Arend Buth, voor de som van 300 gld.24

29-12-1773: Cornelis van der Valk en Jan Deugt, schout en secretaris van Herkingen,
wettig gestelde executeurs van het testament van Louisa Vallaree, in leven wed. van
Cornelis van der Meide, en als last en procuratie hebbende van Abraham Blussé en
Jacob Elias Verburg, kooplieden te Dordrecht, als mede wettig gestelde executeurs
van het voornoemde testament, verkopen aan Arend Jacobsz- Buth, onze mede-sche-
pen 34 gem. 23 rd land, gelegen in Onwaard op Hollandse grond, voor 235 gld ieder
gemet roede, in het geheel 8008 gld 6 penn. kontant geld.24

14-1-1782: Crijn van Es, wonend te Dirksland, transporteert aan zijn moeder Johanna
Luijendijk, laatst weduwe van GerritZaaijer, wonend binnen Dirksland, 9 gem. 132'/2
rd kostbaarland, gelegen in de polder Onwaard op Hollandse grond, belend oost en
zuid Johanna Luijendijk, west de Havendijk en noord de Binnendijk met de landen
van de heren Van Beeck en Van der Burgts erven, voor een som van 160 gin per ge-
met roede.24

2-2-1784: schout en schepenen van Oud-Kraijerpolder en Onwaard hebben op verzoek
van de meerderjarige en de voogden van de minderjarige nagelaten kinderen van
Johanna Luijendijk, eerst weduwe van Krijn van Es en laatst van Gerrit Zaijer, onder-
meer 18 gem. 276 rd land getaxeerd, gelegen aan de noordzijde van en in de polder
Onwaard onder de dijk, waarin omtrent Wi gem. met boomgaard en bos is beplant,
getaxeerd de hoop op ƒ 3620-0-, alsmede 30 gem. 5 rd land, waarvan 28 gem. 2O3'/2
rd gelegen op Hollandse grond en 1 gem. IOW2 rd op Zeeuwse grond, in vier percelen
in de polder van Onwaard, getaxeerd op ƒ 4800-0-.27

12-5-1784: JohannesZaaijer, excecuteur van het testament van Gerbrand Luijendijk,
verkoopt aan Johannes Buth 7 gem. 120 rd kostbaarland, gelegen in de polder On-
waard op nr. 4 en 5, voor de som van 180 gld per gemet.24

14-8-1789: schout en schepenen van Onwaard hebben op verzoek van de secretaris
van Giessen-Nieuwkerk getaxeerd 17/50e deel in 2 gem. 265 rd tiendvrij land in On-
waard, nagelaten door jonkvrouw Cornelia Charlotta Willemina d'Ablaing Giessen-
burg, en gebruikt door Johannis Zaaijer, op ƒ 153-0-.27

16-12-1789: schifting, scheiding en verdeling van de boedel en nalatenschap van
wijlen de secretaris en rentmeester van Middelharnis, Gualtherus Kolff, binnen Rotter-
dam. Het huis en erf en 5 gem. 257 rd land, gelegen in de polder Onwaard en Aards-
dijkwal onder de jurisdictie van Sommelsdijk komen in bezit van Adrianus Quirinus
Kolff29

1-10-1790: de 'staat en massa' van de vaste goederen van Franqois Cornelis Baron
vanAarssen van Sommelsdijk vermeldt ondermeer 16 gem. 138 rd kostbaar land gele-
gen in de polder Onwaard, jurisdictie Sommelsdijk.21

7-10-1791: Andreas Cornelis, wonend te Breda, procuratie hebbend van jonkvrouw
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Maria Felecites van Beek, wonend te Mechelen , verkoopt aan Gerrit Zaijer, wonend
binnen Dirksland, 2 gem. 265 rd tiendvrij land, gelegen op nr. 13 in de polder On-
waard, voor de som van 605 gld 10 st.30

16-6-1794: schout en schepenen van On waard hebben op verzoek van een der secreta-
rissen van' s-Gravenhage getaxeerd 176 rd kostbaarland, gelegen in Onwaard, nagela-
ten door Francois Cornelis Baron van Aarssen van Sommelsdijk, belend oost en zuid
de scheiding tegen Zeeland, west Gerrit Zaaijer en noord des polders dijk, verhuurd
aan Cornelis Grofvert, getaxeerd het geheel op ƒ 120-0-.27

7-7-1795: schout en schepenen van Onwaard hebben op verzoek van de secretaris van
Giessen-Nieuwkerk getaxeerd twee zeventien vijftigste delen van 2 gem. 265 rd tiend-
vrij land, gelegen in de polder Onwaard, nagelaten door Adriana Bernardina Agatha
D'Ablaing van Giesenburg, vrouwe van Lodijk, en gebruikt wordend door Johannis
Gerrits Zaaijer, getaxeerd op ƒ 588-0-.

8-5-1798: Johannes Arendsz- Buth, bouwman, wonend in de polder Onwaard.21

Onwaard was een afzonderlijke ambachtsheerlijkheid, die op 18 oktober 1724 werd
gekocht door Dierderik van Leijden. Op 17 december 1764 ging het leen van Onwaard
en enige andere polders over op Cornelis Pieter van Leijden; op 9 september 1790
werd diens zoon Frederic ambachtsheer van o.m. Onwaard.33

In 1798 vervielen de ambachtsheerlijke rechten en in de jaren daarop volgden diver-
se herindelingen. In 1816 werd Onwaard een zelfstandige gemeente met een eigen
bestuur en administratie w.o. burgerlijke stand en kadaster. Daarnaast was er ook nog
sprake van een heerlijkheid, die in het midden van de negentiende eeuw in het bezit
was van Vrouwe Augusta Leopolda Catharina, baronesse van Pallandt, douairière
van Frederik, baron van Leyden van West-Barendrecht te Den Haag. Omdat er in de
polder maar een handjevol mensen woonde, werd de gemeente in 1857 opgeheven en
vormde vanaf dat moment samen met Roxenisse en Melissant de nieuwe gemeente
Melissant.34

Met dank aan dhr. J.C. Both voor zijn bijdrage aan dit artikel.

Noten:
ARA = Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage; ORK = ARA, oud rechterlijk archief Kraaijenisse, On-
waard, Oud- en Nieuw Kraaijerpolder; ORM = ARA, ora Melissant; ORO = ARA, ora Oud Kraaijerpolder;
ORR: ARA, ora Roxenisse, Onwaard, Oud- en Nieuw Kraaijerpolder; ORS = ARA, ora Sommelsdijk.

1. ARA Rekenkamer nr. 3 Het Groene Register, fol. 150 vs.
2. L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland X De

eilanden, Afd. VII Hei eiland Goedereede en Overflakkee, Den Haag 1941, pag. 262.
3. ibidem.
4. Gemeentearchief Middelharnis; vml. gemeente Sommelsdijk inv.nr. 7 vs.
5. als noot 2 pag. 263.
6. ARA Rekenkamer nr. 11 IIIIe Geluwe Register fol. 285.
7. G.J. Bing, Inventaris van de vml. gemeente Onwaard, Den Haag 1989, pag. I.
8. ARA Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen nr. 1587.
9. Archief polder Het Oudeland van Sommelsdijk inv.nr. 1 fol. 120.

10. J. van der Waal, & F.O. Vervoorn, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne
wording en zijn voortbestaan lot op heden, Sommelsdijk 1896, pag. 181 -182
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ARA Kaartencollectie Hingman nr. 2237.
idem nr. 2238.
ORS nr. 2.
ORS nr. 3.
ORR nr. 9.
ORS nr. 53.
ORS nr. 4.
ORR nr. 1.
ORS nr. 5.
ORS nr. 6.
ORS nr. 8.
ORO nr. 4.
ARA oud notarieel archief Melissant nr. 5794
OROnr. 1.
ORK nr. 3.
ORS nr. 7.
ORK nr. 4.
ORS nr. 9.
ORS nr. 10.
ORM nr. 3.
ORK nr. 4.
ORK nr. 5.
als noot 2 pag. 317.
als noot 7 pag. III.

Van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland kort na de opening in 1934.
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KWARTIERSTAAT VAN PAULINA VAN WEEL

samengesteld door W.G. VISSER

Inleiding
Op het eiland Goeree-Overflakkee is het Dirkslandse Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
een niet weg te denken begrip. Dit ziekenhuis is in 1934 tot stand gekomen op basis
van een samenwerkingsverband tussen de in 1930 opgerichte Hervormde diaconale
ziekenhuisvereniging en de in 1928 in het leven geroepen stichting 'Van Weel-zieken-
huis' . Laatstgenoemde stichting was weer een samenwerkingsverband tussen de bur-
gerlijke gemeente Dirksland en de Hervormde gemeente van Dirksland. De stichting
was opgericht naar aanleiding van een door Paulina van Weel aan beide deelnemende
partijen elk voor de helft nagelaten legaat van het toentertijd enorme bedrag van
fl. 1.000.000,- bestemd voor de oprichting en financiering van een ziekenhuis in
Dirksland. Er waren al eerder plannen om op het eiland een ziekenhuis op te richten,
maar het legaat van Paulina van Weel gaf de uiteindelijke doorslag om tot werkelijke
actie over te gaan'.

Paulina van Weel stamt zowel van vaders- als van moederszijde uit patricische
geslachten. Voor de hier volgende kwartierstaat kon dan ook grotendeels worden
uitgegaan van eerdere publicaties over het geslacht Van Weel en Goekoop in Neder-
land's Patriciaat. Verder bewees de door mr. E. van Weel in Gens Nostra 43(1988),
pag. 262 e.v. gepubliceerde kwartierstaat goede diensten en kon voor de Zeeuwse
kwartieren gebruik worden gemaakt van het werk van De Vos over de Zierikzeese
vroedschap. In aanvulling daarop leverde het artikel van mr. W.W. van Valkenburg
over de nakomelingen van Johan Veijser in De Nederlandsche Leeuw 93 (1976) ook
nog een aantal Zeeuwse gegevens.

Toch was het niet mogelijk alle vragen binnen de beschikbare tijd op te lossen. Zo
konden over het echtpaar Ketelaar-Segers (kwartier 26 en 27) geen nadere gegevens
worden gevonden. Ook over de afstamming van Cornelis van der Valk (kwartier 10)
kon ik geen absolute zekerheid krijgen. Voorlopig houd ik het er op dat Cornelis van
der Valk en Cornelia van der Hart zijn ouders waren. Enige twijfel heb ik daar nog
wel over omdat bij de huwelijksaangifte van Cornelis en Cornelia voor de in post op
het trouwen 'nihil' staat vermeld terwijl de zoon Cornelis toch in goede doen verkeer-
de. In De Nederlandsche Leeuw 24 (1906) wordt in kolom 72 beweerd dat Paulina
Maria van der Valk (kwartier 5) afstamt van het geslacht Van der Valk uit Monster
'aan hetwelk naar men beweert, door Keizer Karel V wegens bewezen diensten een
wapen werd gegeven'. De aansluiting met dit geslacht heb ik echter ook niet kunnen
maken.

Noot
1. Voor meer bijzonderheden over de totstandkoming van het Dirkslandse ziekenhuis: J.L. Braber, 1934-

1984. 50 jaar Van Weel -Bethesda Ziekenhuis Dirksland, Dreischor, 1984.
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JOHANNES
VAN WEEL

zn. van Anthony
van Weel en
Martijntje

Goudswaard

schoolmeester,
landmeter en

cartograaf

geb. Den Bommel
12-8-1712

overl. Den Bom-
mel 1-2-1784

JACOMINA
TIGGEI.MAN

dr. van Pieler
Tiggelman en

Arendje Duijndam

ged. Oude Tonge
24-5-1718

overl. Den Bom-
mel 12-3-1776.

DAV1D MUS

zn. van Johannes
Davidse Mijs

Arentje Andriesse
Vink

ged. Den Bommel
9-3-1698

overl. Den Bom-
mel II -2-1760

AAGTJE
BRABER

dr. van Commer
Willemse Braber

en Suzanna
Pieterse Braber

ged. Den Bommel
9-2-1710

begr. Den Bom-
mel 26-5-1777

otr. Ooltgensplaat 2-4-1728

20

CORNELIS
CORNELISSE

VAN DER
VALK

ARENTJE
ARENS MUSSE

tr. Herkingen 6-11-1718

PAULUS
LOUISSE

VAN CASSEI.

zn. van Louis Pau-
lusse van Cassel

en Leentje
Yemants

ged. Herkingen
23-2-1710

23

CORNELIA
ABRAMSE VAN

DER HART

dr. van Abram van
der Hart en

Jacomina Coole

ged. Dirksland
28-8-1701.

tr. Herkingen 9-4-1730

ANTHONY VAN WEEL

schoolmeester, schout, landmeter

en cartograaf

geb. Den Bommel 15-4-1746

overl. Den Bommel 8-11-1813

ARENDJE DAVIDS
MUS

geb. Den Bommel 20-7-1745

overl. Den Bommel 18-2-1811

CORNELIS
VAN DER VALK

schout, adjunct baljuw en

dijkgraaf

verm. ged. Herkingen 24-12-1719

aang. overl. Dirksland 4-9-1783

JACOMINA
VAN KASSEL

ged. Herkingen 15-3-1733

aang. overl. Dirksland 25-4-1796

tr. Den Bommel 11-10-1767 otr. Dirksland 1-5-1757

DAVID VAN WEEL

notaris, ambachtsheer van Sommelsdijk, schout en secr.
van Dirksland en lid Provinciale Staten van Zuid-Holland

geb. Den Bommel 11-2-1773
overl. Dirksland 28-9-1849

PAULINA MARIA VAN DER VALK

ged. Dirksland 16-9-1764
overl. Dirksland 17-3-1845.

tr. Dirksland 18-12-1797

JOHANNES AGATHINUS VAN WEEL
notaris Dirksland 1838-1876, ambachtsheer van Sommelsdijk, burgemeester van Herkingen en Roxenisse

geb. Dirksland 25-4-1803
overl. Rotterdam 26-2-1877

tr. Goedereede

PAULINA
geb. Dirksland 2-10-1842, ambachtsvrouwe van
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24

DAVID
GOEKOOP

zn. van Gerrit
Goekoop en

Jacomijntje de
Zutter

secretaris, baljuw,
schout en
dijkgraaf

geb. Goedereede
24-10-1718

begr. Goedereede
20-4-1770

tr. Goedereet

25

PIETERNEIXA
EMAUS

dr. van Cornelis
Emaus en Lijntje
van Phernambucq

geb. Goedereede
28-1-1720

overl. Goedereede
5-9-1802

e 12-8-1742

12

CORNELIS GOEKOOP

subst.-strandvonder. collecteur

der graaflijkheidstol. schepen

ged. Goedereede 28-3-1751

overl. Rotterdam 22-2-1815

tr

26

PIETER
ADRIAENSZ.

KE(E)TELAER

schoolmeester op
Raamsdonksveer

aang. overl.
Raamsdonk
24-5-1792

otr. Raamsdo

27

TEUNTJE
SEGERS

aang. overl.
Raamsdonk
25-8-1750.

nk 14-3-1738

13

ANNA MARIA
KETELAER

geb. Raamsdonk 13-4-1743

overl. Goedereede 16-11-1777.

6

DAVID GOEKOOP

schout-civiel en secretaris van de municipaliteit
Goedereede/Stellendam

geb. Goedereede 27-9-1775
overl. Goedereede 11-2-1857

28

CORNELIS
VAN DEN
THOORN

zn. van Adriaan
van den Thoom en

Eva de Kanter

weesmeester en
zilversmid

ged. Zierikzee
9-12-1716

begr. Zierikzee
19-4-1790

tr. Noordgou

29

MARIA DE
GROOTE

dr. van Hendrik
de Groote en Eva
van Mierenheuvel

ged. Zierikzee
17-11-1718

begr. Zierikzee
4-4-1794.

we 9-5-1741

14

HENDRIK
VAN DEN THOORN

zilversmid

ged. Zierikzee 20-12-1743

overl. Zierikzee 4-11-1811

tr. Goes 1

30

JOHANNES
DE PUVT

zn. van Zacharias
Willems de Puyt
en Maria Jans de

Mol

boekweitmaler.
directeur der

Weduwenbeurs
Goes

ged. Kapelle
24-5-1716

begr. Goes (voor
2O-12-)I77O

tr. Goes 9

31

PIETERNELLA
VAN

BE1SELAAR

dr. van Antony
van Beysselaer en

Maria Raphels

ged. Goes
10-5-1711
overl. na
1-6-1777

-11-1750

15

NEELTJE DE PUYT

geb. Goes 20-12-1751

overl. Zierikzee 30-9-1836

5-6-1778

7

CORNELIA VAN DEN THOORN

geb. Zierikzee 14-11-1781
overl. Goedereede 3-7-1859

tr. Zierikzee 9-6-1806

HENDRIKA NEELTJE GOEKOOP

geb. Goedereede 12-3-1809
overl. Dirksland 24-2-1864

14-7-1837

VAN WEEL
Sommelsdijk, overl. 's-Gravenhage 25-5-1928.

3

i
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'BOUWHOEVE DE BOOMVLIET' IN DIRKSLAND

door M. ZAAIJER, T.N. SCHELHAAS en CATHY WESTDORP

Inleiding
Aan het Korteweegje in Dirksland ligt de hofstede 'Boomvliet', die tot de gemeentelij-
ke herindeling van 1966 ressorteerde onder de gemeente Sommelsdijk. Het woonhuis
van deze hofstede draagt het jaartal 1698, maar de boerderij heeft een voorganger
gehad. De 'Boomvliet' is een monumentaal geheel; de met wapens gesierde poortpa-
len, die de oprit naar deze 'stee' markeren, zijn een rijksmonument. De palen staan te
boek als daterend uit het midden van de achttiende eeuw'. Ze zijn beeldbepalend voor
de entree van Dirksland en uniek voor Goeree-Overflakkee. De kapitale poortpalen
zijn recentelijk opgenomen in de inventarisatie van kastelen en buitenplaatsen in Zuid-
Holland. Het stenen boogbruggetje waarop de palen zijn gefundeerd heeft een herden-
kingssteen met jaartal 1698.

Het woonhuis van de 'Boomvliet' heeft in de loop der eeuwen enige verbouwingen
ondergaan. De originele landbouwschuur is vrijwel geheel intact gebleven. Het inte-
rieur van de schuur is een historische bezienswaardigheid, met 'paerestal' en 'koeje-
gangetje' van weleer. Ook het wagenhuis en de 'vaete', de drinkplaats voor vee, zijn
gespaard gebleven evenals het 'geriefbosje' bij de kreek de Boomvliet.

De boerderij 'Boomvliet' dankt haar naam aan de kreek de Boomvliet, die komend
vanuit richting Nieuwe Tonge via de polder Onwaard naar het Haringvliet stroomde
en zodoende Dirksland van een haven voorzag. Voor Dirksland was de verbinding met
de buitenwereld van eminent belang en bij de herbedijking van de gorzen van On-
waard in 1601 werd dan ook bedongen, dat de bedijkers voor een nieuwe verbinding
van Dirksland met het buitenwater zouden zorgen. De Boomvliet bleef belangrijk voor
de waterhuishouding van diverse polders.

Vandaag de dag is de kreek de Boomvliet interessant in het kader van de ecologi-
sche en cultuurhistorische hoofdstructuur van Goeree-Overflakkee (zie voor de kreek
de Boomvliet de kaart op pag. 409 rechtsonder. Rechts naast 'het Speye' loopt de
Boomvliet).

/. Polder De Oude Plaat
De hofstede 'Boomvliet' is gelegen in de polder De Oude Plaat. Op 13 september
1480 werd door Anna van Bourgondië dit 'gors ende Slikland, genaamd De Plate,
liggende bij Dirksland' ter bedijking 'van 't zoute in 't versche, tot eenen nieuwen
koornlande' uitgegeven aan Lieven Claeszoon, Dirk Janszoon, Pieter Janszoon van
Overswaart en Paulus van der Nath.

Omdat de bedijking van De Oude Plate op het grondgebied van drie heerlijkheden
kwam, was het een aangelegenheid die de heren van Melissant, Sommelsdijk en Grij-
soord (Nieuwe Tonge) aanging. Een bedijkingsoorkonde van de drie machthebbers
is niet bekend. Wél bekend zijn de voorwaarden en rechten verbonden aan de dijkuit-
gifte van het gedeelte onder zeggenschap van - het tot 1805 Zeeuwse - Sommelsdijk,
zoals:
• De bedijkers zouden ten behoeve van de kerk van Sommelsdijk van elke 100 geme-

ten kostbaar land een gemet afstaan, dat ten eeuwigen dage vrij zou blijven van
tienden en lasten.

• De inwoners van De Oude Plate vielen onder de parochie van Sommelsdijk.
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Poortpalen de 'Boomvliet'. Pentekening van A.K.Vogelaar uit 'Dirksland, voor wie het zien wil',
Gemeente Dirksland 1998.

• Zonder vergunning van de heer was het verboden darinc te delven.
• Bij doorbraak mocht men binnen veertien dagen bedijken.

De bedijking vergde betrekkelijk weinig werk, want er hoefden maar twee dwarsdijk-
jes gelegd te worden tussen reeds eerder ingedijkte polders. Kort na de indijking werd
de polder De Oude Plaat al door nieuwe aandijkingen beschermd, hetgeen niet verhin-
derde dat bij de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 mét de voorliggende polders
ook De Oude Plaat onder water kwam te staan. Men begon in dezelfde maand met
herstelwerkzaamheden, maar op 29 november 1570-op Sint Andriesavond-inun-
deerde de polder opnieuw. De kosten van herbepoldering waren hoog en daarom be-
paalde koning Philips II op 23 juni 1571 dat door het Oudeland van Sommelsdijk 20
stuivers per gemet in de herbedijking van de polders De Oude Plaat en Sint Christoffel
moest worden bijgedragen.

Daarna bleef De Oude Plaat tot 1953 gespaard voor overstromingen. Op 1 februari
van dat jaar stroomde het water vanuit de aangrenzende polder Klinkerland over de
Klinkerlandsedijk en de Wellestrijpsedijk de polder De Oude Plaat binnen. Op 10
februari 1953 waren de dijken van De Oude Plaat weer gedicht en op 2 maart daarna
viel de polder droog2.

Ingepolderd tot korenland brachten de gronden van de Oude Plaat granen, meekrap,
erwten, bonen en later vlas, aardappelen, suikerbieten en uien voort. De boerenbedrij-
ven waren tot ongeveer het midden van de 20ste eeuw gemengde bedrijven, met vee-
teelt in dienst van de akkerbouw. Halverwege deze eeuw kwam het accent op groot-
schalige akkerbouw te liggen en tot op de dag van vandaag is de Oude Plaat vooral
een akkerbouwgebied.
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II. Eigenaren van de 'Boomvliet' vanaf 1616-1794
Over de eigenaren van de boerderij 'Boomvliet' in het vroegste begin van het bestaan
van de polder De Oude Plaat tasten we vooralsnog in het duister. Bij veel inpolderin-
gen hadden onder anderen vermogende regenten belangstelling voor korenland. Voor-
aanstaande regentenfamilies investeerden in landerijen, waarop ze een 'bouwhove'
stichtten en een pachter aanstelden. Het was gebruikelijk dat op deze hofsteden de
'goede kamer' beschikbaar was voor de eigenaar, wanneer die op bezoek kwam om
persoonlijk poolshoogte te nemen of voor een jachtpartij op zijn 'buiten'.

Heerlijke bezitting
Lange tijd was de 'bouwhove' bij de kreek de Boomvliet eigendom van de bekende
familie Van Aerssen van Sommelsdijk, ambachtsheren van Sommelsdijk. Mr. Fran-
chois Cornelisz van Aerssen (geb. Brussel 1572, overl. 's-Gravenhage, begraven Som-
melsdijk 1641) kocht op 12 maart 1611 de heerlijkheid van Sommelsdijk van Herman
van Bourgondië. De familienaam werd toen Van Aerssen van Sommelsdijk. In 1612
vermeerderde hij zijn bezittingen op Overflakkee door aankoop van de heerlijkheid
van Ooltgensplaat met Den Bommel, genaamd Adolfsland. Franchois Cornelisz van
Aerssen studeerde rechten in Leiden en Parijs, was onder meer gezant van de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden in Italië en Frankrijk en werd in de adelstand opge-
nomen. Hij was een beschermeling van Prins Maurits, lid van de Staten Generaal en
de Raad van State. Hij was getrouwd met Petronella van Borre. Het echtpaar had drie
dochters en een zoon: Cornelis Franchoisz van Aerssen3.

Voor die tijd is Franchois Cornelisz van Aerssen te beschouwen als multimiljonair.
Of de boerderij aan de Boomvliet reeds in het bezit van de familie Van Aerssen was
voordat Franchois de heerlijkheid van Sommelsdijk kocht of dat de boerderij tegelijk
met de koop van de heerlijkheid in eigendom kwam, weten we niet. Het eerste schrif-
telijk teken van eigendom vinden we in 1616. In het Kohier van de 100ste penning
over de landen en de 50ste penning over de huizen van Sommelsdijk in 1616 was van
het blok land nummer 16: 'de eigenaar de Edele Heere van Sommelsdijck en de
'bruijcker' Beye Geerits'4.

Cornelis Franchoisz van Aerssen (geboren te Parijs 1600, overleden 9 november
1662) was geheimraad van de Franse koning, gouverneur van Nijmegen, kolonel van
een regiment ruiterij en onderhield nauwe contacten met stadhouder Willem II. Deze
Cornelis werd voor de rijkste man van Nederland gehouden. Hij was getrouwd met
Lucia van Waltha (dochter van Pieter Douwesz en Ida Donia van Harinxma), bij wie
hij zestien kinderen had. Een van die zestien kinderen was Cornelis Cornelisz van
Aerssen^.

Cornelis Cornelisz van Aerssen (geboren 20 augustus 1637, overleden in Suriname
19 juli 1688) erfde van zijn vader de heerlijkheden Sommelsdijk, Plaat, Bommel en
Spijk. Hij werd opgevoed als page aan het hof van stadhouder Willem 11 en is te
beschouwen als speelmakker van stadhouder Willem III. Hij erfde aanzienlijke fami-
liegoederen na de dood van zijn broers Pieter (1651) en Franchois (1658). Hij droeg
de titels Sire en Markies van Chatillon, Baron van Bernière. Hij huwde te Parijs op
1 januari 1664 met Margaretha du Puy, markiezin de St. André Montbrun, vrouwe van
Noile, dochter van generaal Du Puy. Via een van zijn zusters was hij geparenteerd aan
het Huis van Nassau. Cornelis van Aerssen diende zowel land- als zeemacht. Een
schilderij van Cornelis op zeer jeugdige leeftijd bevindt zich in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
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In 1683 kocht Comelis van de Westindische Compagnie eenderde deel van de kolo-
nie Suriname, waarvan hij gouverneur werd. Hij werd in Suriname op 19 juli 1688
door rebellerende soldaten vermoord6.

Franchois Cornelisz van Aerssen (geboren te Parijs 24 juni 1665, overl. te 's-Gra-
venhage 19 juli 1740) huwde Maria van Aerssen van Wernhout. Hij was vice-admiraal
van Holland en West-Friesland7. Aan het einde van de 17de eeuw waren deze 'jonk-
heer Franchois van Aerssen, heer van Sommelsdijck, Plaat, Bommel, Spijck, etc. etc.'
en zijn minderjarige broer en zuster-die onder zijn voogdij stonden-de eigenaren
van de hofstede aan de Boomvliet onder Dirksland. Volgens een overzicht van hun
bezittingen dd 28 juli 1699 was de boerderij gelegen ten zuiden van het '...Cortewee-
gie, in de Sommelsdijkse Oude Plate, op 's lantskaarte en veltbouck gequoteerd als
nr 16... Den block vroonlant groot 120 gem met het huijs, schuer, buer, berg en back-
eete en plantagie daarop staande, sijnde t voorsr. Huijs in den verleden jare 1698 uijt
den gront vernieuwt gelegen op nr. 16 digt onder den dorpe van Dircxlant in pagte
gebruikt bij Cornelis Blommendaall, op den hoop jaarlijcx om 970 gld boven d' ordi-
naire lasten, waarvan den termijn der pagtjaren expireert met pma sept. 1704'8.

Via de heer van Middelharnis
Omdat Franchois van Aerssen op korte termijn van plan was 'als capiteijn ter zee ten
dienste deser landen met' s lants schepen een zeetogt te doen', besloot hij zijn erfvrije
goederen voor zijn vertrek publiekelijk te verkopen. Hij gaf hiervoor opdracht aan
Dirck van Zuilichem te 's-Gravenhage, de rentmeester van zijn Nederlandse bezittin-
gen.

Zo werden op 6 maart 1700 Cornelis van Beresteijn, Heer van Middelharnis etc. en
zijn zuster Agata van Beresteijn eigenaren van de boerderij: '...is vercogt en ter secre-
tarie alhier (Sommelsdijk) overgebragt, bij deze te cederen en transporteren aan en
t.b.v. d Heer Cornelis van Beresteijn, Heer in Middelharnis en van Hofdijck etc.
woonend onder Delff, voor d'eene helft en mevrouw Agata van Beresteijn, weduwe
van wijlen d Heer Borgermeester Valencis, ende mede woonende tot Delff voor de
wederhelft en mitsdien aan haar Ed. te samen sekere Bouwhove groot 120 gem vroon-
lant met huijs, schuer, berg, ovenkeete en verdere timmeragie en plantagie daarop en
instaande gelegen aan de zuijtsijde van het Corteweegie in de Sommelsdijkse Oude
Plate, op slants kaarte en veltbouck gequoteert nr. 16, belent ten oosten den Ouden-
lantsen Dijck, ten westen den Boomvliet ofte lantswateringe, ten zuijden Jacob Banes
weduwe en ten noorden voorsr. Cortewegt...'9.

Agata van Beresteijn (geboren lójuli 1625, overleden 17 mei 1702) trouwde op 18
november 1643 met Theodorus Jacobsz Vallensis (geboren 1612, overleden 15 augus-
tus 1673), die onder meer curator van de 'Academie van Leijden' was. Zij kregen drie
kinderen, onder wie Jacob Theodorusz Vallensis (geboren 4 mei 1646, overleden 15
februari 1725, getrouwd op 20 september 1673 met Maria Everts van Bleijswijk).
Hoewel Jacob Vallensis wordt genoemd als heer in Middelharnis, is het aan Agata van
Beresteijn toebehorende deel van de heerlijkheid Middelharnis en haar aandeel in de
hofstede bij de Boomvliet mogelijk overgegaan van Agata van Beresteijn op Jacobs
dochter: Catharina Maria Vallensis (geboren te 's-Gravenhage 14 april 1676, overle-
den te Delft 17 januari 1745), vrouwe in Middelharnis. Zij trouwde te 's-Gravenhage
29 mei 1704 met Mr. Ewout van der Dussen. Zo kwam de hofstede in bezit bij de
familie Van der Dussen.
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Van der Dussen
Mr. Ewout van der Dussen (geboren te Dordrecht 1 januari 1669, overleden te Delft
17 oktober 1729, zoon van Mr. Nicolaas van der Dussen, heer van Zouteveen, en
Lydia van Beveren, vrouwe van Oost-Barendrecht) studeerde rechten aan de universi-
teit van Harderwijk. Na zijn afstuderen in 1687 werd hij advocaat. Hij was heer van
Zouteveen en Oost-Barendrecht, baljuw en dijkgraaf van het land van Strijen, veerti-
graad, schepen, burgemeester van Delft, raad ter Admiraliteit op de Maas, gedeputeer-
de in de Staten van Holland en West-Friesland en gedeputeerde ter Staten Generaal.

In 1705 werden de landerijen en de hoeve bij de Boomvliet door de Dirkslandse
landmeter Aryde Quack in kaart gebracht. Deze originele perkamenten kaart is nog
steeds in de boerderij aanwezig.

In 1708 breidden Cornelis van Beresteijn en Ewout van der Dussen het landbouw-
areaal van de boerderij uit met ongeveer 17 gemeten aangrenzend land in de Oude
Plaat. Samen kochten zij twee naast elkaar gelegen stukjes grond van Aart Bane Ver-
hulp, 'bouwman in de Craijerspolder onder den Ambagte van Dircxlant', en diens
broer en zuster. In het koopcontract van 15 november 1708 staat: '...verclaerend ver-
cogt te hebben aan Jan Mathheus Bacx als rentmeester van d'Heer Cornelis van Bere-
steijn, Heer van Middelharnis en van Hofdijck en d'Heer Ewout van der Dusse, heer
van Souterveen etc... sekere twee stukies lant gelegen annex malcanderen op nr. 17
en 18 in de polder d'Oudeplate... belent ten noorden de Heren Beresteijn en Van der
Dussen voorn., ten suijden d' Heer Adriaen d'Overschie, ten oosten den Oudenlantsen-
dijck en ten westen den Boomvliet ofte lantswateringe...'10. Uit de in deze akte ge-
noemde belendingen blijkt dat vóór 15.11.1708 het aandeel, dat Agata van Beresteijn
in 1700 in de hofstede had, was overgegaan op haar kleindochters echtgenoot Mr.
Ewout van der Dussen.

De 'Boomvliet' met name genoemd
In de eerste helft van de 18e eeuw kwam de hofstede geheel in het bezit van Mr. Nico-
laas Ewoutsz van der Dussen (geboren te Delft 2 september 1718, overl. te 's-Graven-
hage 13 januari 1770, begraven te Delft 16 januari 1770), heer van Oost-Barendrecht,
Raad en Oud Schepen van Dordrecht en diens vrouw Elisabeth Aletta Slicher. Nico-
laas van der Dussen studeerde in 1738 aan de Universiteit van Leiden af als jurist. Hij
was onder meer veertigraad en schepen van Dordrecht, gedeputeerde in de Staten van
Holland en West-Friesland. Hij trouwde te Gouda 27 mei 1749 met Elisabeth Aletta
Slicher (geboren te Gouda 9 februari 1727, overl. te ' s-Gravenhage 20 december 1769,
begraven te Delft 23 december 1769, dochter van Mr. Hieronymus Slicher en Cathari-
na Cornelia Temminck).

Nicolaas van der Dussen en Elisabeth Aletta Slicher vermaakten de boerderij aan
hun tweede zoon Hieronimus Nicolaasz van der Dussen op 30 april 1755 voor notaris
Jan van der Star te Dordrecht: '...prelegateert de Heer testateur ook bij deesen zonder
mede in eenige collatie te komen, maar in vollen, vrijen eigendomme aan zijnen twee-
den zoon Hieronimus van der Dussen een woninge genaamd Boomvliet met al de
annex landerijen daaraan gebruikt werdende, groot 135 gem 105 Vi r geleegen in het
Eijland van Over Flakke in de polder de Oude Plaat onder de jurisdictie van Sommels-
dijk'". In deze akte wordt de 'Boomvliet' met name genoemd. Daaruit zou afgeleid
kunnen worden, dat Nicolaas van der Dussen en Elisabeth Aletta Slicher de boerderij
de officiële naam en de met wapens gesierde poortpalen hebben gegeven.

Mr. Hieronimus Nicolaasz van der Dussen, secretaris van Amsterdam, verkocht de
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'Boomvliet' in 1794 aan de pachter Frans Leendertsz van der Valk voor een bedrag
van f. 25.000,-. Op 25 april 1794 compareerde als gevolmachtigde van Mr. Van der
Dussen, de heer Lambertus Kolff, 'bailliuw, schout, dijkgraaff en secretaris van en
woonende te Middelharnis'. Dit gebeurde voor Anthonij Mijluis notaris en translateur
te Amsterdam: '...om te doen aangeven off aanzetting van den verkoop aan Frans van
der Valk , bouwman wonende onder Sommelsdijk voorn, van de Heer comparants
wooning bestaande in Huijs, schuuren, wagenhuijs, berg, ovenkeet en verdere timmer-
agie en plantagie genaamd Den Boomvliet met desselfs aanhorigen landen ten groote
volgens Veldboek 135 gem. 105 Vi r, daarvan 125 gem. 231 VÏ vroon en 9 gem. 170
r kostbaar land gelegen annex den anderen in de polder de Oude Plate onder de juris-
dictie van Sommelsdijk meergenoemd, zijnde dezelve wooning en landen verhuurd
aan de voorn. Frans van der Valk... en zulks verkocht den hoop om en voor eene som-
ma van f. 25.000,-.'12.

Frans Leendertsz van der Valk had geld geleend van Lena Zuijdijk, huisvrouw van
Leendert Jansz van Prooijen. Toen zij stierf, was Frans van der Valk haar f. 12.000,
- schuldig. Ter nakoming van zijn verplichtingen aan haar minderjarige erfgenamen
verbond hij op 4 september 1794: ...tot meerdere securiteijt specialijk zijn bouwwoo-
ninge bestaande in huijs, schuur, wagenhuijs, berg, ovenkeet en verdere timmeragie
en plantagie genaamt De Boomvlied... staand en gelegen nr. 16,17 en 18 in de polder
de Oude Plate onder de jurisdictie van Sommelsdijk, belend noord het Korte Weegie,
oost den Oudenlandschendijk, zuid de Heeren Jan Deugt en Cornelis van der Valk en
west de watering genaamd Boomvliet'13.

III. Boeren op een 'steede in bruijckweere'
Met de verkoop van de boerderij 'Boomvliet' aan Frans Leendertsz van der Valk be-
gon de periode waarin de eigenaar/aangetrouwde van de eigenaar van de hofstede
tevens boer is. Wie waren vóór die tijd de boeren op de hofstede aan het Korteweegje
onder Dirksland, de pachters, die de stee in 'bruijckweere' hadden?

De onderstaande lijst van pachters van omstreeks 1600 tot heden kan door nader
onderzoek zeker worden verbeterd. Toch is er mede dankzij speurwerk van de heer
G.J.Buth, in leven arts te Den Bommel, en de heren J.Koert en J.Both te Middelharnis,
een aardig beeld te geven van de boeren op 'D'n Baomvliejt', zoals de boerderij in het
Flakkeese dialect wordt genoemd.

Van Swaenhil naar Blommendaall
In 1616 werd de hofstede gepacht door 'de bruijcker' Beye Geerits, oudste zoon van
Gerrit Beyensz, en mogelijk kwam de pacht via familie bij Cornelis Jansz Blommen-
daall terecht14. Beye Geeritsz Swaenhil was getrouwd met Jacobmijntje Jacobs. Zij
hertrouwde als weduwe van Beye Geeritsz te Sommelsdijk op 22 januari 1625. Hun
zoon Arent Beyesz Swaenhil (geboren te Melissant, overleden 1639), gezworene van
het oude land van Sommelsdijk, werd vervolgens pachter van de boerderij. Aren Bey-
esz weduwe werd in 1641 en 1671 genoemd als 'bruijcker' van de hofstede in het
Kohier der verpondingen van de landen en de huizen van Sommelsdijk15. Arent Bey-
esz Swaenhil was getrouwd met Janneke Aerts Breeman (geb. Dirksland omstreeks
1606), oudste dochter van Adriaen Geertsz Breeman en Tonnetje Aerts. Zij hadden
drie kinderen, onder wie een zoon, Beye Arentsz Swaenhil (geboren en gedoopt te
Dirksland omstreeks 1630).

Vooralsnog zijn in het kader van dit artikel geen nakomelingen van deze Beye
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Arentsz Swaenhil getraceerd. In 1651 was hij nog in leven. Het ziet er wel naar uit dat
het landbouwbedrijf in de familie is gebleven.

De jongste zuster van Aren Beyesz weduwe, Geertje Aerts Breeman (gedoopt te
Dirksland na 1618) trouwde met Jan Hendriksz Blommendael, uit welk huwelijk onder
anderen Cornelis Jansz- Blommendael werd geboren16.

Cornelis Jansz Blommendael, was in 1698 pachter van de boerderij aan het 'Corte-
weegie'. Cornelis Blommendael (gedoopt te Dirksland 8 oktober 1656, begraven te
Dirksland 8 mei 1708) was dijkgraaf van de polder Onwaard. Hij trouwde te Dirk-
sland op 2 mei 1695 met Lijsbeth Leenderts van der Meulen/Meulenaars. Er werden
vier kinderen geboren, gedoopt te Dirksland: Johannes (1696), Leendert (1697), Geer-
tje (1699) en wederom Leendert (1701).

Johannes Cornelisz Blommendael (gedoopt te Dirksland 12 februari 1696, overle-
den te Dirksland tussen 1718en 1721) trouwde te Dirksland op 24 juli 1716metAfee/-
tje Cornelis Kanze (gedoopt te Dirksland 6 maart 1701, begraven te Dirksland 12 juni
1763, dochter van Cornelis Jansz Kanze en Hester Jans de Jonge). Zij hadden een
dochter: Lijsbeth (gedoopt te Dirksland 11 september 1718).

Verweduwde boerenvrouw
Neeltje Cornelis Kanze/Canse, hertrouwde te Middelharnis, ondertrouw te Sommels-
dijk 14 februari 1721, met Jasper Paulusz Breesnee (gedoopt te Middelharnis 20 april
1687, begraven in de kerk te Sommelsdijk 24 maart 1722, zoon van Paulus Jaspersz
Breesnee en Maria Iemans).
Zo werd tot 1722 Jasper Paulusz Breesnee boer op de hoeve. Het echtpaar Breesnee
kreeg een zoon: Jasper (gedoopt te Dirksland 18 april 1722, overleden te Sommelsdijk
in juli 1758).

Hoe het met de pacht van de boerderij verder is gegaan is ons niet bekend.
Neeltje Kanze trouwde voor de derde keer te Dirksland op 17 maart 1723 met Wouter
Jansz Suydhoek (gedoopt te Dirksland 17 december 1690, zoon van Jan Mattheusz
Suydhoek en Maria Wouters), van gegoede familie uit Melissant. Ze kregen drie kin-
deren: Maria (gedoopt te Dirksland 15december 1725) en twee kinderen die jong zijn
overleden. Neeltje Kanze trouwde voor de vierde keer te Sommelsdijk op 14 maart
1729 met Jan Willemsz de Bonte van Nieuw Vosssemeer, uit welk huwelijk drie kin-
deren werden geboren, gedoopt te Sommelsdijk: Hester 1736, Willem 1739 en Corne-
lis 1742. Toen Neeltje Kanze op 4 februari 1763 haar testament maakte, was haar
voogd Arend Buth, bouwman onder Sommelsdijk17.

De familie Buth
Na 1722 werd de pachter waarschijnlijk Jacob Willemsz Buth (gedoopt te Sommels-
dijk 25 januari 1696, overleden te Sommelsdijk 29 januari 1724, zoon van Willem
Hendriksz Buth en Josina Wittekoek). Hij trouwde te Sommelsdijk, ondertrouw op 21
april 1719, met Arentje Leenderts Ocker (gedoopt te Ooltgensplaat 23 januari 1695,
overleden te Sommelsdijk 25 oktober 1723). Bij het overlijden van Jacob Willemsz
Buth was zijn zoontje Arent Jacobsz Buth drie jaar oud.

Jacobs broer, Hendrik Willemsz Buth (gedoopt te Sommelsdijk 3 december 1693),
oom en voogd van Arent, nam toen de boerderij voor zijn neefje waar. Hendrik Wil-
lemsz Buth was getrouwd (ondertrouw te Sommelsdijk 21 maart 1732) met Johanna
Jacobs Hoogwerf (gedoopt te Sommelsdijk 2 augustus 1711, overleden in 1782) en
had een dochter: Josina (gedoopt te Sommelsdijk 18 december 1732). Na de voogdij
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van zijn oom Hendrik nam Arent Jacobsz Buth zelfde bedrijfsvoering van de 'Boom-
vliet' op zich.

Deze Arent Jacobsz Buth (gedoopt te Sommelsdijk 28 september 1720, begraven
te Dirksland 29 juli 1778) trouwde te Sommelsdijk 20 november 1746 met Jacomina
Krijns van Es (gedoopt te Herkingen 24 september 1717, begraven te Dirksland 2
januari 1748, dochter van Krijn Jacobsz van Es en Grietje Vallaree).

Arent trouwde vervolgens te Dirksland 2 februari 1749 met Jannetje Broodshoofd
(begraven te Dirksland 12 september 1751). Jannetje Broodshoofd was weduwe van
Teunis Cornelisz Kanze (getrouwd 4 maart 1725), die een broer was van Neeltje Kan-
ze.
Uit het huwelijk van Arent Jacobsz Buth en Jannetje Broodshoofd kwam één kind
(ongedoopt) voort. Hij huwde te Dirksland 25 februari 1753 in derde echt met Lydia
Zaaijer (gedoopt te Dirksland 30 september 1728, overleden te Sommelsdijk 7 no-
vember 1808, dochter van Johannes Cornelisz Zaaijer en Maatje Gerrits Tichelmari).
Behalve drie jong gestorven kinderen bracht dit huwelijk Johannes Arentsz Buth.
Arent Jacobsz Buth werd begraven te Dirksland 29 juli 1778. Hij werd omschreven
als : landbouwer polder Oude Plate, 'Den Boomvliet', Sommelsdijk.

Johannis Arentsz Buth (gedoopt te Sommelsdijk 11 mei 1755, overleden te Som-
melsdijk 1 januari 1824) volgde zijn vader op in 1778, maar verliet de 'Boomvliet'
waarschijnlijk rond 1780 en vestigde zich op de boerderij 'Bouwlust' in de polder
Onwaard. Hij trouwde te Ooltgensplaat 31 maart 1780 met Crijntje Gerrits Tichelman
(gedoopt te Ooltgensplaat 19 januari 1755, overleden te Sommelsdijk 9 januari 1821,
dochter van Gerrit Cornelisz Tichelman en Lena Jans Zuytdijk). Uit dit huwelijk wer-
den zes kinderen geboren, gedoopt te Sommelsdijk. Johannis Arentsz Buth was sche-
pen van Onwaard en schepen en kerkmeester van Sommelsdijk18.

Van Tïggelman tot Van Es
Waarom Johannes Arentsz Buth de 'Boomvliet' verliet is de vraag. Volgens het artikel
'De polder Onwaard en haar ingelanden', door de heer M. Zaaijer elders in dit blad,
verwierven zijn vader en hij in de periode van 1755-1785 systematisch grond in de
polder Onwaard. Misschien prefereerde Johannes Arentsz Buth eigen land boven
pachtland en liet hij daarom de 'Boomvliet' aan de broer van zijn vrouw over19.

Jan Gerritsz Tiggelman/Tichelman was namelijk de volgende boer op de 'Boom-
vliet' . Jan Gerritsz Tiggelman (gedoopt te Ooltgensplaat 13 augustus 1752, overleden
te Sommelsdijk 1786, zoon van Gerrit Cornelisz Tiggelman en Lena Jans Zuijddijk)
trouwde te Ooltgensplaat 7 maart 1779 met Maria Adrianus Roodsant (gedoopt te
Herkingen 10 februari 1754, dochter van Adrianus Roodsant en Cornelia Haijmeet-
mari). Het echtpaar kreeg vier kinderen, die met toestemming van de kerk van Som-
melsdijk, wegens de slechte weersomstandigheden, te Dirksland werden gedoopt:
Gerrit 1780, Cornelia 1781, Adrianus 1783 en Jannetje 1786. Maria Adrianus Rood-
sant hertrouwde te Sommelsdijk 29 september 1786 met Frans Leendertsz van der
Valk. Zij kregen een dochter: Cornelia (gedoopt te Sommelsdijk 1 juni 1788).

IV. Boeren op 'd'r eige stee'
Frans Leendertsz van der Valk (gedoopt te Sommelsdijk 15 augustus 1756, oudste van
de twee kinderen van Leenden van der Valk en Cornelia Vreeswijk) stond in 1794 te
boek als pachter van de 'Boomvliet' en werd toen eigenaar. Leende hij voor de koop
geld van de eerste schoonmoeder van zijn vrouw? Hij was aan Lena Zuytdijk bij haar
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overlijden, volgens akte van 1794, immers f. 12.000,-schuldig vanwege geleende
gelden. {Lena Zuytdijk was in eerste echt getrouwd met Gerrit Tichelman, in tweede
echt met Leenden Jansz van Prooijeri).

Adrianus Jansz Tiggelman (gedoopt te Dirksland 30 november 1783, overleden te
Dirksland 17 april 1837), die na zijn stiefvader Frans Leendertsz van der Valk in het
bezit van de 'Boomvliet' kwam, trouwde te Dirksland 14 oktober 1812 in eerste echt
met Leentje Driendijk/Drieëndijk, weduwe van Pieter Cornelisz Roodzant. Leentje
Driendijk (gedoopt te Dirksland 6 augustus 1778, overleden te Dirksland 27 juli 1858,
dochter van Leenden Willemsz Driendijk en Commertje Cornelis Noordijk) was met
Pieter Roodzant (gedoopt te Dirksland 2 februari 1746, overleden te Dirksland 14
november 1811, zoon van Cornelis Pietersz Roodzant en Geertje Teunis Hollander)
in gemeenschap van goederen getrouwd in Kraijenisse 25 juni 1798. Pieter Roodzant
bezat een 'schoone, welgelegen stee' aan de Noorddijk te Dirksland, de huidige hof-
stede 'De Troffel'. Leentje Driendijk bleef bij het overlijden van Pieter Roodzant
achter met drie minderjarige kinderen, zoon Cornelis en dochters Kommertje en Geer-
tje.

Het was logisch dat Adrianus Tiggelman door zijn huwelijk met Leentje Driendijk
in 1812 boer werd op de hofstede van Roodzant. In 1822 deden Leentje Driendijk en
de overige erfgenamen van Pieter Roodzant de boerderij aan de Noorddijk over aan
haar meerderjarig geworden zoon Cornelis Pietersz Roodzant20. In 1823 was Adrianus
Tiggelman eigenaar van de 'Boomvliet'.

Leentje Driendijk werd bij het huwelijk van haar dochter Maria in 1836 in de bur-
gerlijke stand van Dirksland aangeduid als 'grondeigenaresse' en woonde rond 1850
met haar ongehuwde zonen Jan Tiggelman (geboren te Dirksland 9 april 1813, overle-
den te Dirksland 6 maart 1855) en Cornelis Tiggelman (geboren te Dirksland 29 sep-
tember 1820, overleden te Dirksland 22 januari 1851) te Dirksland als 'rentenierster'.

Gezien de geschilderde portretten van Adrianus Tiggelman en Leentje Driendijk
waren de echtelieden materieel in zeer goede doen. In die tijd werd er letterlijk goed
geboerd op Overflakkee, de landbouw floreerde.

Hun dochter Maria Adrianus Tiggelman (geboren te Dirksland 15 augustus 1816,
overleden te Sommelsdijk 10 juli 1855) trouwde te Dirksland op 24 februari 1838 met
Beije Leendertsz Buth (geboren te Onwaard 5 november 1813, overleden te Dirksland
10 februari 1883, zoon van Leenden Buth en Jannetje Both). Het echtpaar Buth-Tig-
gelman vestigde zich op de 'Boomvliet' en had vier dochters (geboren te Dirksland):
Jannetje 1839, Leentje 1841, Lydia 1845 en Adriana 1849.

Dochter Adriana Buth (geboren te Dirksland 24 september 1849, overleden te Som-
melsdijk31 mei 1918, begraven te Sommelsdijk 4 juni 1918) trouwde te Sommelsdijk
op 16 maart 1871 met Krijn den Baars (geboren te Middelharnis 30 augustus 1847,
verhuisd van Sommelsdijk naar Rotterdam in 1921, overleden te Ede 17 maart 1929,
begraven te Dirksland vanaf de 'Boomvliet' 20 maart 1929, zoon van Jacob den
Baars en Krijntje van Es). Krijn den Baars en Adriana Buth werden in 1871 de vol-
gende bewoners van de 'Boomvliet'.

In stand gehouden
Toen Adriana Buth en Krijn den Baars op de 'Boomvliet' gingen boeren, was de
glorietijd van de landbouw voorbij. Rond 1875 was er sprake van een ernstige land-
bouwcrisis in Nederland. De graanteelt had te kampen met grote concurrentie van
goedkoop Amerikaans graan, de meekrapteelt was teloorgegaan door de uitvinding
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De 'Boomvliet' omstreeks 1910. V.l.n.r. Krijn den Baars, Adriana Buth, Jacoba den Baars,
een dienstmeisje en Beije den Baars.

van kunstmatige verfstoffen en de aardappeloogsten mislukten tengevolge van aardap-
pelziekte. Veel Flakkeese boeren emigreerden naar de Verenigde Staten en Canada.
De boeren van de 'Boomvliet' bleven op de Oude Plaat.

Krijn den Baars en Adriana Buth kregen vier dochters: Krijntje 1872, Maria 1874,
Jannetje Cornelia 1876 en Jacoba 1890, alsmede een zoon Beije 1883. Beije trouwde
te Dirksland op 11 november 1910 met Anna Arentje Soldaat, enig kind van Daniel
Soldaat en Hester van Es, en betrok de boerderij van zijn schoonvader aan de Noord-
dijk tussen Melissant en Dirksland.

Jacoba den Baars (geboren te Sommelsdijk 11 april 1890, overleden te Rotterdam
20 maart 1962, begraven te Dirksland) trouwde te Sommelsdijk op 23 mei 1912 met
Arend Klaaszn van Es (geboren te Middelharnis 23 juli 1887, overleden te Sommels-
dijk 28 januari 1950, overl. aangegeven te Dirksland, zoon van Klaas Huibertsz van
Es en Jannetje Braber). Arend van Es en Jacoba den Baars vestigden zich in 1912 op
de hofstede. Arend van Es was dijkgraaf van de polderde Oude Plaat van 1925-1950.

Hun enig kind Klaas Krijn van Es (geboren te Sommelsdijk 9 maart 1913, overie-
den te Dirksland 8 november 1994) trouwde te Middelharnis op 2 november 1939 met
Adriaantje Rosmalen (geboren te Den Bommel 7 september 1913, overleden te Dirks-
land 25 november 1990, dochter van Willem Jan Rosmolen en Arendje Schilperoord).
Zij betrokken de 'Boomvliet' in 1939. Klaas Krijn van Es was dijkgraaf van de Oude
Plaat van 1950 tot aan de opheffing van de polder in 1972.

Uit het huwelijk van Klaas Krijn van Es en Adriaantje Rosmolen kwamen drie
zonen voort: Arend van Es (geboren te Sommelsdijk 16 december 1941), Willem Jan
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van Es (geboren te Sommelsdijk 26 augustus 1944) en Jacobus Arend van Es (geboren
te Sommelsdijk 24 april 1947), thans gedrieën eigenaar van hofstede de 'Boomvliet'.
Willem Jan van Es en Jacobus Arend van Es zijn ongehuwd en woonden tot voor kort
op de boerderij. Het ligt in de bedoeling dat de oudste zoon van Arend van Es, Klaas
Krijn van Es, op de 'Boomvliet' gaat wonen.

Arend van Es huwde te Herkingen op 26 maart 1964 met Adriana Petronella van
Eek (geboren te Herkingen 15 augustus 1940, dochter van Cornelis Pieter van Eek en
Johanna Cornelia Helena Maris). Het echtpaar heeft twee zonen: Klaas Krijn van Es
(geboren te Dirksland 24 april 1966) en Cornelis Johannis van Es (geboren te Dirks-
land 5 september 1967), beiden agrariër op het bedrijf de 'Boomvliet'.

Klaas Krijn van Es trouwde te Oud-Beijerland op 31 oktober 1992 met Louiza
Cornelia Monster (geboren te Nieuw-Beijerland 15 juni 1965, dochter van Cornelis
Monster en Fransijntje Elisabeth Pietje Leentje van der Burg). Het echtpaar heeft een
dochter: Fransijntje Adriana Marina van Es (geboren te Dirksland 6 maart 1998).

Cornelis Johannis van Es trouwde te Dirksland op 21 augustus 1993 met Angelien
Buth (geboren te Nieuwe Tonge 19 oktober 1966, dochter van Jacob Krijn Buth en
Suzanna Maria van der Baan). Dit echtpaar heeft een zoon: Arend Jacob van Es (ge-
boren te Dirksland 23 oktober 1997). Zij wonen op de boerderij 'De Halve Maan'
tussen Dirksland en Sommelsdijk.

V. De poortpalen en hun wapens
Op de toegangspalen tot de 'Boomvliet' komen twee achttiende-eeuwse familiewa-
pens voor. Op de linkerpaal onder het woord 'Boom' staat het wapen van de familie
Slicher en op de rechterpaal onder 'Vliet' het wapen Van der Dussen. Het zijn de
wapens van het echtpaar Mr. Nicolaas van der Dussen en Elisabeth Aletta Slicher. Mr.
Nicolaas van der Dussen, heer van Oost-Barendrecht, als zoon van Mr. Ewout van der
Dussen en Catharina Maria Vallensis geboren te Delft 2 september 1718. Hij was,
zoals bovengemeld, schepen en veertigraad van Dordrecht en gedeputeerde in de
Staten van Holland en West-Friesland. Nicolaas van der Dussen overleed te 's-Gra-
venhage op 13 januari 1770. Hij trouwde te Gouda op 27 mei 1749 met Elisabeth
Aletta Slicher, geboren te Gouda 9 februari 1729, overleden te 's-Gravenhage op 20
december 1769, dochter van Mr. Hieronymus Slicher en Catharina Cornelia Tem-
minck.

De beschrijvingen van de wapens luiden als volgt:
Van der Dussen: Doorsneden van goud en zwart en over alles heen een schuin kruis
geschaakt van rood en zilver. Het schild is gedekt met een helm waarop een kroon rust
van drie bladeren en twee parels; dekkleden: zilver, gevoerd van rood; helmteken: een
zilveren vlucht, elke vleugel beladen met een arm van het kruis van het schild. Op de
paal komt slechts het wapen Van der Dussen voor, geplaatst op een cartouche, en in
plaats van de helm, de dekkleden en het helmteken is volstaan met de kroon.
Slicher: In goud en rode dwarsbalk, boven vergezeld van drie hoefijzers, beneden van
een molenijzer, alles van blauw. Het schild is gedekt met een paard met zwart hoofd-
stel en teugel.
Op de paal van de 'Boomvliet' ontbreken weer de helm, de dekkleden en het helmte-
ken, die zijn vervangen door een kroon, net als bij Van der Dussen.

Het is altijd raden hoe een familie aan de keuze van de wapenfiguren is gekomen. Bij
Slicher zal die een verwijzing zijn naar het beroep van de stamvader, die te Aken ko-
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Depoortpalen van de 'Boomvliet' (februari 1999).

kopersmid was. Kennelijk was hij als smid eigenaar van een watermolen en zal hij of
zijn voorgeslacht ook de paarden hebben beslagen. Het wapen Van der Dussen is
moeilijk te verklaren. Dat het doorsneden is en een geschaakt kruis voert duidt op
grote ouderdom. Eenzelfde geschaakt kruis komt voor in het wapen van het bekende
geslacht Van Amstel.

Wat bij de poortpalen van de 'Boomvliet' opvalt is, dat de wapens eigenlijk op een
verkeerde plaats staan. Bij een echtpaar hoort het wapen van de man links te staan en
dat van de vrouw rechts. In dit geval is daar nog extra reden toe, omdat de boerderij
via zijn moeder was vererfd op Nicolaas van der Dussen. Zou men bij een vorige
restauratie soms de wapens verwisseld hebben?

Dokter L.J.Braber kwam op grond van de plaatsing van de wapens tot de slotsom,
dat het hier moest gaan om de wapens van het echtpaar Mr. Anthonie Slicher, geboren
te Amsterdam op 1 november 1655, overleden te 's-Gravenhage 9 november 1745,
getrouwd te Gouda op 13 februari 1685 met Elisabeth van der Dussen, geboren te
Gouda 10 januari 1669, overleden te 's-Gravenhage op 28 mei 169921. Omdat zij
echter nooit eigenaar van de 'Boomvliet' zijn geweest, kan dit niet kloppen; tenzij de
palen eerder elders zijn gebruikt.

Architect J. Verheul heeft de poortpalen van de 'Boomvliet' geschilderd en als volgt
beschreven: '...Het hek, dat uit twee forsche gemetselde hekpijlers bestaat, die uit de
sloot opgaan, sluit op ongemeen goede wijze aan bij het daarvoor liggende gemetselde
oude boogbruggetje. Aan de vier zijden der pijlers ziet men verschillende voorspron-
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gen, terwijl zij door een fijn geprofileerd lijstwerk worden afgedekt, waarboven op
een vierkant voetstuk geplaatste, door bladeren omsloten knoppen verrijzen... De
hekpijlers zijn vlak onder genoemd lijstwerk versierd met groote georneerde zand-
steenen cartouches met op den rechterpijler het in kleuren aangebrachte familiewapen
van Van der Dussen... met het devies 'Nee Temere, Nee Timide, d.i. niet vermetel,
niet beschroomd'... Het geheel, dat in een mooie rustieke omgeving staat, heeft wat
geleden, doordat men de bakstenen hekpijlers heeft gecement en licht gekleurd, waar-
bij het plint een donkerder tint verkreeg.'22

Mogelijk is voor de entree van de 'Boomvliet' in 1698 een stenen boogbruggetje
gemetseld om een eenvoudig houten bruggetje te vervangen en zijn daarop bakstenen
dampalen gemetseld, die omstreeks 1750 door de trotse eigenaren Nicolaas van der
Dussen en Elisabeth Aletta Slicher zijn verrijkt met pleisterwerk en familiewapens.
De palen lijken in de 19de eeuw te zijn gerestaureerd. Aan de Bond Heemschut is
verzocht de 'Boomvliet' nader te bekijken.

Met dank aan de familie Van Es van de 'Boomvliet'.

Noten
De primaire gegevens zijn ontleend aan Doop-, Trouw- en Begraafregisters, Gaardersregisters, Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregister betreffende Goeree-Overflakkee, en het afschrift van Ontvangsten van dood-
kleden Kerk Dirksland 1688-1780. De gegevens over Van Beresteijn, Vallensis en Van der Dussen zijn
door de heer Zaaijer ontleend aan De Nederlandse Leeuw en het zgn. Rode Boekje.
In de tekst zijn de volgende afkortingen gebruikt.
RAZH = Rijks Archief Zuid-Holland; GAM = Gemeente Archief Middelhamis, OA = oud archief, ORA
= oud rechterlijk archief, GCGO = Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee.

1. Stichting Dorp, Stad en Land, Beeldanalyse Gemeente Dirksland, Rotterdam 1994.
2. Inventaris van het archief van de polder De Oude Plaat, door o.a. Jans Hoving, archivaris Waterschap

Goeree-Overflakkee, Middelhamis 1995.
3. Oudschans Dentz, E, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, een belangwekkende figuur uit de

geschiedenis van Suriname, Amsterdam 1938.
4. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1616.
5. Als noot 3.
6. Als noot 3.
7. Als noot 3.
8. RAZH, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 3.
9. RAZH, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 4.

10. RAZH, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 4. .
11. RAZH, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 10.
12. Als noot 11.
13. Als noot 11.
14. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr.l 10, kohier 1616. '
15. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohieren 1641 en 1671.
16. GCGO, Collectie Zaaijer, Parenteel Aert Aerensz.
17. RAZH, Notarieel Archief Melissant, inv.nr. 5795
18. GCGO, Stamreeks G.J.Buth, Den Bommel 1949.
19. Soldaat-Poortvliet, D.K., Dirksland in oude ansichten, deel 2, Zaltbommel 1980.
20. RAZH, Notarieel Archief Sommelsdijk, inv. nr. 7447.
21. Braber, L.J., Sommelsdijk in vertellingen 2, Zaltbommel 1975.
22. Verheul, J., Merkwaardige oude inrijhekken, alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe

en XlXe eeuw in en om Rotterdam, Rotterdam 1940.

434 Cens Nostra 54 (1999)



HUIZENONDERZOEK: VOORBEELDEN UIT
SOMMELSDUK

door MARCEL A. VEROLME

Inleiding
Veel genealogen die hun familiegeschiedenis wat willen aankleden komen in aanra-
king met het onderzoek naar huizen die ooit door familieleden werden bezeten of
bewoond. Soms is het alleen maar interessant na te gaan waar een bepaalde persoon
heeft gewoond. Een andere keer is men juist geïnteresseerd in de geschiedenis van een
bepaald huis over een langere periode. Wie woonden er achtereenvolgens? Wat is er
ter plaatse gebeurd? Bestaat het huis nu nog? Dit zijn allemaal vragen die je bij hui-
zenonderzoek kunt stellen.

Veel genealogische handleidingen schenken slechts terloops aandacht aan huizen-
onderzoek. De daarbij gegeven voorbeelden zijn echter vaak beperkt. Dit artikel is
bedoeld om met twee uitgebreidere voorbeelden het onderzoek naar huizen te verdui-
delijken en te illustreren. Het zal hopelijk meer mensen ertoe zetten zich te verdiepen
in de geschiedenis van de huizen die een rol speelden in hun families. Dat is niet al-
leen een verrijking voor de familiegeschiedenis, maar veelal ook voor de lokale ge-
schiedenis. Dat laatste blijkt vooral duidelijk bij het tweede hier belichte huis, waar-
over een opmerkelijke onthulling wordt gedaan.

Te gebruiken bronnen
Voor het huizenonderzoek in de periode vanaf 1832 tot heden kunnen we gebruik
maken van het kadaster. Dit is de administratie die door het Franse bewind werd inge-
voerd en die we nu nog steeds gebruiken voor de registratie van onroerende goederen.
In het kadaster is elk perceel, zowel bebouwd als onbebouwd, voorzien van een num-
mer. De nummers zijn in de loop der tijd gewijzigd door hernummering en splitsing
van percelen. Het is echter doorgaans niet moeilijk de percelen waarnaar we onder-
zoek doen te identificeren op de oudste kadastrale kaarten. Deze kaarten, minuutplans
genaamd, zijn vervaardigd in de periode van 1811 tot 1832 en in Limburg van 1839
tot 1843. Van veel gemeenten bestaan ook kaarten van latere jaren.

Gelijktijdig met het maken van de eerste kaarten stelde men de oorspronkelijk aan-
wijzende tafels op. Die bevatten van elk perceel op het minuutplan een omschrijving,
de omvang, de waarde en gegevens over de eigenaar. Naast het kadaster is ook het
notarieel archief van belang. Daarin vinden we transport- en hypotheekakten, alsmede
koop- en huurcontracten. De perceelsnummers uit het kadaster zijn in de notariële
stukken vermeld. Omgekeerd verwijst het kadaster ook naar de desbetreffende notari-
ële akten van transport en hypotheek. Als voorloper van het kadaster waren er de
registers van eigendomsovergang, die de periode van 1812 tot 1832 omvatten. Grote
delen van die administratie zijn helaas niet bewaard gebleven.

De bevolkingsregisters, waarvan de aanleg veelal halverwege de negentiende eeuw
begon, geven bij elk gezin een huisnummer. Die nummers lijken op de kadastrale
nummers (een letter gevolgd door een getal), maar hebben daarmee niet altijd een
directe relatie. Als er al een overeenkomst is, dan is die gebaseerd op de actuele per-
ceelsnummers zoals die in gebruik waren op het moment waarop het betreffende be-
volkingsregister is opgesteld. Die nummers kunnen zijn veranderd sinds de opstelling
van de oorspronkelijk aanwijzende tafels.
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In de periode vóór 1811 zijn we aangewezen op een breed scala aan bronnen. In de
eerste plaats zijn er de transport- en hypotheekakten. Die passeerden altijd voor het
plaatselijke gerecht. Koop- en huurcontracten komen we zowel in rechterlijke als
notariële archieven tegen. Ze kunnen zijn opgemaakt in een andere plaats dan waar
het onroerend goed zich bevindt. Meestal is in al deze stukken een omschrijving van
de lokatie van het huis weergegeven. Dat gebeurde door te vermelden in welke straat
het huis stond, aan welke zijde van de straat het was gelegen en wie de eigenaren
waren van de aangrenzende percelen. Dikwijls is er ook een korte beschrijving van het
totale object, waarin bijvoorbeeld staat of er bij een huis ook een erf of een schuur
aanwezig waren. Soms is bovendien de naam van het huis vermeld. In de steden ge-
beurde dat vaker dan in de dorpen.

Een minstens zo interessante bron vormen de kohieren van belastingen op onroeren-
de goederen. Bekende voorbeelden van zulke belastingen zijn de verponding, het
schoorsteengeld, het haardstedengeld en de 100e en 200e penning. Elk van deze belas-
tingen had een eigen grondslag voor de bepaling van de hoogte van de belasting, zodat
vergelijking soms lastig is. Eén ding hebben de kohieren echter vaak gemeen. Ze zijn
meestal opgesteld volgens een vaste route door het dorp of de stad. Wanneer je dus
kohieren van verschillende jaren naast elkaar legt, dan is het in enige mate mogelijk
daaraan conclusies te verbinden over eigendomswisselingen. Ook geven ze vaak in-
zicht in de gevolgen van brand en afbraak en in de nieuwbouwactiviteiten die in de
tussenliggende periode hebben plaatsgevonden. Voorzichtigheid is echter geboden:
routes veranderden soms. In sommige kohieren, met name die van de verponding, zijn
nummers toegekend aan de percelen. In veel gevallen zijn die nummers vermeld in
transport- en hypotheekakten. Het is bovendien van belang in te zien dat degene die
een huis bezat, niet noodzakelijkerwijs ook de bewoner was. In de belastingkohieren
zijn doorgaans de eigenaren genoemd. De verpondingskohieren vermelden echter
tevens de huurder. De verponding was gebaseerd op de huurwaarde van de huizen.
Ook de kohieren van het haardstedengeld vermelden de bewoners.

Tot slot komen we huizen tegen in testamenten, inventarissen en boedelscheidingen.
Dergelijke stukken vinden we zowel in rechterlijke als in notariële archieven. Deze
documenten zijn vooral van belang indien het eigendom van een huis overging door
vererving. In die gevallen werd namelijk meestal geen transportakte opgemaakt.

Uiteraard kunnen er van plaats tot plaats nog meer bronnen zijn die voor het huizenon-
derzoek van belang zijn. Dat varieert echter sterk. Een hulpmiddel dat wel universeel
toepasbaar is, is een onderzoek ter plaatse. Breng eens een bezoek aan de straat waarin
het onderzochte huis staat om een indruk te krijgen van het huidige straatbeeld. Het
huidige straatbeeld is weer te vergelijken met de kadastrale kaarten.

De hiervoor aangehaalde bronnen zijn bij uiteenlopende instellingen te vinden. De
kadastrale registers zijn in hoofdzaak te vinden bij de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers. De registers zijn tegen betaling te raadplegen bij de verschillende
regionale kantoren van deze dienst. Veel gemeenten beschikken over dubbelen van
een deel van de kadastrale administratie. Het inzien van de kadastrale stukken bij de
gemeenten is gratis. Ook de bevolkingsregisters berusten bij de gemeenten zelf. De
rechterlijke en notariële archieven zijn te vinden bij de rijks-, streek- of gemeentear-
chieven. De meer recente delen van deze archieven berusten bij de kantonrechtbanken
en zijn beperkt openbaar. Belastingkohieren zijn als onderdeel in allerlei archieven te
vinden, zowel in archieven van lokale als overkoepelende overheden. Wees er vooral
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op bedacht dat gemeenten die niet over een officieel gemeentearchief beschikken,
vaak wel de nodige oude archieven in de kluis hebben liggen. Zo berusten de belang-
rijkste kohieren die voor dit artikel zijn gebruikt alle bij de gemeente Middelharnis.

Aanpak
Er zijn ruwweg twee categorieën van onderzoeksvragen denkbaar:

1. Waar staat het huis dat in een bepaald jaar door mijn voorouder werd bewoond
of bezeten?

2. Wie waren de vroegere eigenaren en bewoners van het huis op dat adres?
In het eerste geval beginnen we in de tijd waarin de betreffende voorouder bewo-
ner of eigenaar was en werken we vooruit naar de huidige tijd. In het tweede
geval beginnen we in het heden en werken we terug naar het verleden. Van beide
onderzoeksvragen is in dit artikel een voorbeelduitwerking gegeven.

Bij het doen van onderzoek naar één bepaald huis is het zelden genoeg je tot dat ene
huis te beperken. Vaak moetje een hele rij huizen onder de loep nemen om de precie-
ze lokatie van het beoogde huis door de eeuwen heen niet uit het oog te verliezen. Die
rij loopt dan vanaf het dichtstbijzijnde duidelijk herkenbare punt tot en met het naast-
gelegen huis aan de andere zijde van het onderzoeksobject. Zo'n herkenbaar punt is
bijvoorbeeld de hoek van twee kruisende straten. De belastingkohieren met hun vaste
routes zijn een handig hulpmiddel om snel zo'n hele rij te identificeren. Vanuit de
momentopname van een kohier is met behulp van opvolgende kohieren en de trans-
port- en hypotheekregisters het verloop van het eigendom in de tijd te volgen.

Wanneer eenmaal een beeld is ontstaan van de eigendomssituatie van het onder-
zochte straatdeel in of kort vóór 1811, dan kun je die situatie vergelijken met de oor-
spronkelijk aanwijzende tafel en met het oudste minuutplan. Doordat die pas jaren
later zijn opgesteld is er sprake van een hiaat. Eventuele eigendomsovergangen gedu-
rende dat hiaat zijn terug te vinden in de registers van eigendomsovergang, die vervol-
gens weer verwijzingen naar de notariële archieven bevatten. Als je eenmaal de kadas-
trale percelen kent, dan kun je het verdere verloop tot op de dag van vandaag volgen
in de openbare registers van het kadaster. Maar je kunt het oude minuutplan natuurlijk
ook vergelijken met het huidige straatbeeld ter plaatse. Indien er in de afgelopen twee-
honderd jaar niet al te veel is veranderd, dan maakt zo'n observatie snel duidelijk welk
tegenwoordige huisnummer bij het gezochte huis hoort.

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat het gevonden huis identiek is met het gezochte
huis. Er kan in de loop der tijd immers een ander huis op dezelfde lokatie zijn ge-
bouwd. Het komt verder veel voor dat het huis zelf nog wel authentiek is, maar dat de
voorgevel ingrijpend is gemoderniseerd. Probeer het huis daarom aan beide zijden te
bekijken. Indien verbouwingen van redelijk recente datum zijn, kan het de moeite
lonen bij de gemeente op zoek te gaan naar aanvragen voor bouwvergunningen voor
het betreffende pand. Als bijlage bij die aanvragen zijn vaak de tekeningen van vóór
en na de verbouwing te vinden. Ook boeken met oude foto's en ansichtkaarten van
dorps- en stadsgezichten kunnen een beeld geven van hoe een huis er vroeger heeft
uitgezien.

Het beschreven scenario is uiteraard van toepassing op de eerstgenoemde onder-
zoeksvraag. De weg terug van heden naar verleden is natuurlijk hetzelfde, maar dan
in omgekeerde volgorde.
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Voorbeelden
De twee voorbeelden die in het vervolg van dit artikel zijn uitgewerkt hebben beide
betrekking op het dorp Sommelsdijk. Sommelsdijk ligt op Flakkee, dat tegenwoordig
deel uitmaakt van het eiland Goeree-Overflakkee. De inpoldering van Sommelsdijk
vond plaats in 1465 door toedoen van heer Adriaan van Borsselen, die het gebied in
leen hield van hertog Filips de Goede van Bourgondië. In de nieuwe polder werd een
kerk gesticht ter ere van de Heilige Maagd Maria. Deze kerk en het bijbehorende
kerkhof waren oorspronkelijk omgeven door een ringvormige gracht. De straat rond-
om deze gracht heet de Ring. Vanaf de Ring loopt er een rechte straat naar de dijk, die
op bijna 200 meter ten noorden van de kerk ligt. Deze dijk schermde destijds de pol-
der af van het Haringvliet.

De straat tussen de Ring en de dijk is de Voorstraat, die al aan het eind van de vijf-
tiende eeuw met stenen was bestraat. Het was rond de Ring en aan de Voorstraat dat
de eerste huizen verrezen, aanvankelijk van hout, maar later van steen. Het meest
zuidelijke deel van de Voorstraat, direct bij de kerk, werd Marktveld genoemd. Daar
woonden van oudsher de notabelen van het dorp. Op de overgang van Marktveld naar
Voorstraat zijn er twee zijstraten. Aan de westelijke zijde de Venusstraat, die nu Oran-
jestraat heet, en aan de oostelijke zijde de St. Jorisdoelstraat.
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Schematische weergave van de oude dorpskern van Sommelsdijk. Het gearceerde deel van de
Voorstraat komt aan de orde in de voorbeelden in dit artikel.

Beide voorbeelden hebben betrekking op de westelijke zijde van de Voorstraat. De
vraagstellingen voor de voorbeelden zijn als volgt:

1. David Willems Verolme was in 1641 eigenaar van een huis aan de westzijde van
de Voorstraat. Waar stond dit huis precies en bestaat het nu nog?

2. Het grote huis op Voorstraat 31-33 staat bekend als het Van Aerssenhuis en zou
hebben toebehoord aan de familie Van Aerssen van Sommelsdijk. Deze familie
bezat gedurende enkele generaties de heerlijkheid Sommelsdijk. Wanneer was het
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huis in het bezit van de Van Aerssens en wie waren de andere eigenaren en bewo-
ners?

In de uitwerking van de voorbeelden zijn over diverse personen aanvullende bijzon-
derheden vermeld. Zo ontstaat een beeld over de mensen die in de onderzochte huizen
hebben geleefd. In beide voorbeelden ligt de nadruk op de zeventiende en het begin
van de achttiende eeuw. Het onderzoek naar de meer recente periode is slechts beperkt
van omvang geweest. De verslaglegging over dat tijdvak is dan ook beknopt.

In de periode vóór de Franse tijd beschikt Sommelsdijk over transport- en hypo-
theekregisters over de jaren 1661 tot en met 1811. Volgens een oude archiefinventaris
uit 1812 was de serie registers toen zelfs compleet vanaf 1608, maar inmiddels zijn
de oudste boeken kennelijk verloren gegaan. Daarnaast zijn er verkoop- en huurcon-
tracten te vinden in de rechterlijke en notariële archieven. In het oud archief van Som-
melsdijk, bewaard ten raadhuize van Middelharnis, bevinden zich enkele interessante
kohieren. De drie oudste kohieren zijn die van de 100e penning uit 1616 en van de
verponding uit 1641 en 1671. Er zijn dan nog enkele verpondingsregisters uit de jaren
kort daarna en uit het eerste kwart van de achttiende eeuw. De eerstvolgende kohieren
zijn die van de dubbele 100e penning uit 1798 en 1806. Op het gemeentehuis van
Middelharnis beschikt men tevens over de oorspronkelijk aanwijzende tafels van
Sommelsdijk. De oude minuutplans zijn bij het Rijksarchief Zuid-Holland te vinden.
Een aardige bijkomstigheid is verder het bestaan van een geveltekening van beide
zijden van de Sommelsdijkse Voorstraat, gemaakt in de tweede helft van de 19e eeuw.

Voorbeeld 1: het huis van David Willemsz Verolme
Het verpondingskohier van 1641 vermeldt David Willemsz Verolme als eigenaar van
een huis aan de westzijde van de Voorstraat'. De naam van de vorige eigenaar, Corne-
lis Machole, die het huis al in 1616 bezat2, staat er nog wel, maar is doorgehaald.
Kennelijk heeft de overdracht dus in of rond 1641 plaatsgevonden. David was koop-
man van beroep en ging voor zaken onder meer in 1646 naar Amsterdam en Haarlem
om er meekrap, tarwe en vlas te verkopen3. In 1648 kreeg hij een vergoeding uit de
dorpskas voor het vervangen van de rieten dakbedekking van zijn huis door dakpan-
nen, ter verbetering van de brandveiligheid4. David was ook bestuurlijk actief en was
in 1653-1654 kerkmeester5 en in 1652-1653 schepen6 van Sommelsdijk. Hij overleed
in 16697.

In 1671 verkocht Adriaantje Teunisse van Proijen, de weduwe van David, het huis
aan de Voorstraat met schuur en erf voor 1.150 gulden aan haar schoonzoon Jacob
Boelhouwer8, die mr.- metselaar was9. Jacob was op 6-3-1667 in het huwelijk getre-
den met Teuntje Verolme, het oudste kind uit het gezin. Bij de verkoop was bedongen
dat Adriaantje nog zes jaar in het met schulden bezwaarde huis mocht blijven wonen.
Ze werd echter al in december 1673 in de kerk begraven10.

Uit het huwelijk van Jacob en Teuntje werden twaalf kinderen geboren, waarvan
er slechts vijf volwassen werden. Willem Davids Verolme, de broer van Teuntje,
woonde bij hen in totdat hij in 1682 meerderjarig was". De drie zonen uit het gezin,
Boelhouwer, Cornelis en David, werden allen metselaar van beroep12. Kennelijk ge-
droegen zij zich niet altijd even voorbeeldig. In 1687 sprak een Sommelsdijkse dame
Teuntje aan over het onbeleefde gedrag van één van haar kinderen. Tijdens de ruzie
die hierbij ontstond, diende Teuntje de klaagster een 'kinnebakslagh' toe13.

Het leven van Teuntjes jongste zoon, David, verliep overigens nogal vreemd. Nadat
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hij als 27-jarige financieel aan de grond raakte14, vluchtte hij uit zijn geboortedorp en
werd geronseld als soldaat bij de Verenigde Oostindische Compagnie. Met het schip
'Meijenberg' kwam hij op 24-7-1715 aan in Batavia15. Op de terugreis ging hij aan
land in Kaap de Goede Hoop16. Daar werkte hij als metselaar in het kasteel van de
Kaapkolonie17. In 1718 nam hij ontslag, maar bleef als vrij burger aan de Kaap
wonen18. Sedert 1731 of 1732 staat hij daar als vermist te boek19.

In 1707 overleden Jacob en Teuntje kort na elkaar20. Hun oudste zoon, Boelhouwer
Jacobs Boelhouwer, erfde het ouderlijk huis aan de Voorstraat. Wegens zijn verhui-
zing naar Dirksland verkocht hij het in 1709 voor 1.000 gulden aan zijn broer Corne-
lis21. Cornelis verdiende niet alleen geld met metselwerk, maar ook met de hypothe-
ken die hij aan verschillende dorpsgenoten verstrekte en met de huizen die hij ver-
huurde22. Hij moet een zeer welgesteld persoon zijn geweest. Bovendien was hij kerk-
meester in 171723 en gezworene van de Sommelsdijkse polders in 174624.

Cornelis Boelhouwer stierfin 175325. Zijn weduwe, Jasperina Kempenaar, her-
trouwde het jaar daarop met Dirk van 't Oostende uit Den Bommel. Overeenkomstig
de bepalingen in het testament van 1748 moest Jasperina, nu ze opnieuw in het huwe-
lijk trad, 5.000 gulden uitkeren aan de naaste verwanten van haar overleden man26.
Voor zover bekend liet Cornelis geen kinderen na. Na het overlijden van Jasperina in
1756 kwam het huis aan de Voorstraat in bezit van Dirk van 't Oostende. Dirk over-
leed zelf op 25-3-1797. Vier jaar eerder had hij bij testament bepaald dat al zijn bezit-
tingen zouden toekomen aan de vier kinderen van zijn zuster Catharina van 't Oosten-
de, gehuwd met PieterArens Bodt. Op 13-2-1798 gaven de erfgenamen aan de boedel
onderling bij minnelijke schikking te hebben verdeeld. Er was veel te verdelen: ruim
39 gemeten land, 10 huizen, een schuur en 2.200 pond Vlaams in obligaties. Het huis
aan de Voorstraat werd toebedeeld aan Willem Pieters Bodt27.

Strikt genomen is met het voorgaande relaas de geschiedenis van dit huis nu be-
schreven voor de hele periode waarin ik was geïnteresseerd in het kader van mijn
eigen familiegeschiedenis. En zelfs meer dan dat. Alleen is hiermee nog steeds niet
duidelijk om welk tegenwoordig huis het nu gaat. Het feit dat de oorspronkelijk aan-
wijzende tafel in 1832 ene Willem Bot, arbeider, als eigenaar van een huis aan de
westzijde van de Voorstraat vermeldt28, geeft nog te weinig houvast voor conclusies.
Daarvoor is een nauwkeuriger plaatsbepaling nodig, waarbij we de diverse beschikba-
re kohieren, de oudste kadastrale kaart en de oorspronkelijk aanwijzende tafel gebrui-
ken, in combinatie met de gevonden gegevens uit de rechterlijke archieven.

In het kohier van 1641 zijn onder de kop 'Aen de westsijde van de Voorstraet' in
totaal 35 huizen vermeld. Het huis van David Willems Verolme was het vijftiende in
deze lijst'. Er is een duidelijke relatie met de kohieren van 16162 en 167129, op basis
van de namen van de eigenaren en de overeenkomsten in belastingaanslagen. De be-
lastinggrondslagen voor 1641 en 1671 zijn gelijk. De kleine verschillen zijn mogelijk
veroorzaakt door her- en verbouw. De belasting van 1616 heeft een geheel andere
grondslag, maar er is wel een zeker verband te ontdekken met de belasting in de ande-
re jaren. De eigenaren van de eerste zestien huizen in de drie genoemde jaren zijn in
de volgende tabel weergegeven, met daarbij de belastingbedragen in ponden, schellin-
gen en groten Vlaams (1 pond = 20 schellingen = 240 groten). De doorgehaalde eige-
naren staan tussen haakjes. De huizen zijn ten behoeve van dit artikel geïdentificeerd
met hoofdletters, die geen verdere betekenis hebben.
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1616

Willem Jans vorster

Aert Pouwels Steur

Huych Aerens

Willem Davits

Joost Bertholomeeuws

Durffken Jans

Cornelis Comelis Welle

Jacob Davits

D'edele heere

Cornelis Jans Radt

Adriaen Joppe Ghiblant

Tanneken Gobberts

Bastiaen Aerens

Maria Breemans

0.6.0

1.10.0

1.10.0

0.18.0

0.18.0

1.6.8

1.13.9

1.2.10!/2

1.10.0

0.12.0

1.10.0

1.6.8

1.4.0

1.13.4

Cornelis Claes van Macholel.6.8

Jan Stevens schoemaecker 0.7.6

1641

Pouwels Melsz

den secretaris de Cocq
(Meulwerf)

Aren Baltensz

Willem Davitsz

Philip Mathijsz

Elant Jansz

Sijmon Willemsz

Michiel de Groot
(den selven)

Jan Breeman de jonge
(de Edele Heer van
Sommelsdijck)

Aert Roelantsz

Wouter Jacobsz

Isaack de Ridder

Pouwels Melsz'
cleyne huys

Pouwels Melsz

Davit Willemsz Verolme
(Cornelis Machole)

0.7.6

1.17.6

1.17.6

1.2.6

1.2.6

1.13.4

2.2.2'/4

1.8.7V4

1.17.6

0.15.0

1.17.6

1.13.4

(0.15.0)

1.17.6

1.13.4

Matheeus van Dalem (Van 2.1.8
Hertengens weduwe)

1671

De heer Zeger de Cocq

den selven

Adriaen Casteleyn

Teuntje Pieters' erfgenamen

Aeltje Ottens' erfgenamen

Nicolaes Basaert

Anthonie van den Ende

Arij Pieters Canse

Adolff Mackerkarre voor
Zeger van Thoren

Johannis Cruijslander

Corstiaen Loduwijcxe

Jan de Ridder

Isaack de Ridders weduwe

Theodorus Rademaker

de heer secretaris
L. Cruijslander

David Verolme

Nicolaes Boulijn

0.7.6

1.17.6

1.17.6

1.2.6

1.2.6

1.13.6

1.1.2V4

1.1.0

1.8.7V4

1.17.6

0.15.0

1.17.6

1.13.6

0.15.0

1.17.6

1.13.6

2.1.8

Vergelijking van deze drie kohieren maakt duidelijk dat huis G tussen 1641 en 1671
door twee kleinere huizen is vervangen. Verder is duidelijk dat huis P, waarvan Ma-
theeus van Dalem in 1641 eigenaar is, in de plaats is gekomen van het oude huis van
Jan Stevens en mogelijk tevens van een naastgelegen huis. Huis M lijkt tussen 1616
en 1641 te zijn vervangen door een veel kleiner huis, waarvoor de belasting navenant
lager is.

Voor het overige komen de in 1641 en 1671 berekende verpondingsbedragen van
de opeenvolgende huizen geheel overeen.

Een schuldbekentenis van 25-2-1662 bevestigt het vermoeden over de nieuwbouw
op de plaats van huis G. Op die dag bekent Arij Pieters Canse een schuld te hebben
waaraan hij als onderpand verbindt 'de twee nieuwe huysinge die hij comparant sal
timmeren in plaets vandt oude huys, genaempt De Lombeit, bij hem van Antonij van
den Enden gekoght'. Het pand lag op de hoek aan de westzijde van de Voorstraat30.
Een transportakte van 13-6-1663 geeft nog meer helderheid. De zuidgevel van het
pand lag aan de Venusstraat. De verkoper zou de achterkamer behouden31. Op 2-5-
1662 staat het huis van Arij Pieters Canse bovendien vermeld als zuidelijke belending
van het dubbele huis van Adolph Jans Mackerkare32. De informatie uit deze akten
leert dat de huizen aan de westzijde van de Voorstraat in de belastingkohieren zijn
opgesomd van zuid naar noord. De panden A tot en met F liggen aan het Marktveld.
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Dan volgt de Venusstraat met vervolgens op de hoek de huizen van Anthonie van den
Ende enArij Pieters Canse (voorheen huis G). Het kost weinig moeite deze conclusie
met andere transport- en hypotheekakten te bevestigen.

Huis G op de hoek westzijde Voorstraat / noordzijde Venusstraat kan nu als ijkpunt
dienen. De huizen aan het Marktveld blijven verder buiten beschouwing bij het lokali-
seren van het huis van David Willems Verolme. Gemakshalve beperkt het verdere
onderzoek zich tot de huizen H tot en met P. De navolgende tabel bevat de verpon-
dingskohieren van omstreeks 176033, de kohieren van de dubbele 100e penning van
179834 en de corresponderende percelen uit de oorspronkelijk aanwijzende tafels van

H

I

J

K

L

M

N

O

P

±1760

Hendrik Smits weduwe

Dirk Kabos

Johannes Krom

Paulus Kats

Frans Hoogwerff
(Leendert Alebeecq)

Louter Kruijslanders
weduwe

Louter Kruijslanders
weduwe

Dirk van 't Oostende

Cornelis Jacobse
Hoogwerff

8.11.10

11.5.0

4.10.0

11.5.0

10.1.0

4.10.0

11.5.0

7.14.8

8.11.8

1798

Joost Rotte i

Jacob Kabos

Johannis van de Geevel

Teunis Gerritsze
van Prooijen

Willem Bos
(Frans Hoogwerffs erven)

Francois Papet

Francois Papet

Willem Pieters Bodt

Pietemella van der Vliet
(Jacob Haaijmeetman)

.11.10

11.5.0

4.10.0

11.5.0

10.1.0

4.10.0

11.5.0

7.14.8

8.11.8

1832

Joost Rotte

Jan Theodorusz Favel

Willem Grootenboer

Dingeman Mijs

Willem Bos

Jacob Graaff

Willem Bot

Jan Theodorusz Favel

60,-B179

96-B181

75,-B184

144-B185

120.-B189

180,-B191

75.-B195

120-B196
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179

181

1

185

189

w
1

191

1 L

195

—

I 
196

45 43
H

41
I

39
J

37
K

35
L

33/31
M/N

29
O

27
P

Fragment van een geveltekening uit de 19e eeuw, met daarop de huizen Voorstraat 29 tot en met 45. Het
meest linkse huis heeft de voordeur in de Oranjestraat (voorheen Venusstraat). Daaronder een fragment
uit de kadastrale kaart van Sommelsdijk, sectie B, betreffende de woningen Voorstraat 27 tot en met 45 en
het pand op de hoek met de Oranjestraat. Hierin de percelen die in dit onderzoek zijn bekeken, voorzien
van de oorspronkelijke perceelsnummers, de tegenwoordige huisnummers en de letters H tot en met P, zoals
gebruikt in de uitwerking van de voorbeelden.

Sommelsdijk anno 183228. Alle bedragen zijn in guldens, stuivers en penningen (1
gulden = 20 stuivers = 320 penningen). Voor het jaar 1832 zijn van elk huis het kada-
strale perceelsnummer en het geschatte belastbaar inkomen voor bebouwde percelen
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vermeld (in guldens en centen). Tussen haakjes staan de in de lijsten doorgehaalde
eigenaren.

Ondanks het grote aantal jaren dat ligt tussen het kohier van 1671 en dat van rond
1760, is het niet moeilijk de aansluiting te vinden. Er zijn nog wel enkele kohieren uit
de jaren 1676 en 1680 en één van rond het einde van het eerste kwart 18e eeuw, maar
die voegen weinig informatie toe35. De duidelijke samenhang van de kohieren en het
kadaster wordt zonder meer ondersteund door de akte waarin Willem Pieters Bodt
huiseigenaar werd.

Resumerend heeft het onderzoek aangetoond dat het huis van David Willems Verolme
stond op kadastraal perceel BI95. Een observatie ter plaatse en vergelijking met de
geveltekening uit de 19e eeuw36 laat zien dat dit het huidige adres Voorstraat 29 is. Dit
prachtig geconserveerde pand vertoont een kleurrijke gevelsteen met het jaartal 1683.
Daarboven staan van links naar rechts een zandloper, een schietlood en een troffel.
Deze steen verwijst ongetwijfeld naar Davids schoonzoon, de mr.-metselaar Jacob
Boelhouwer, die van 1671 tot 1707 eigenaar was van dit pand. Kennelijk heeft hij in
1683 de gevel vernieuwd en toen de gevelsteen ingemetseld.

Hoewel het huis niet zo groot lijkt, is dat slechts schijn. De voorgevel is ruim zeven
meter breed, terwijl het pand bijna elf meter lang is. Daarbij valt op dat de voorgevel
vanaf de eerste verdieping sterk naar voren helt. De entreehal gaf toegang tot de keu-
ken en de voorkamer. Vanuit de voorkamer waren de zijkamer en de achterkamer
bereikbaar, evenals de kelder met zijn booggewelf en bruine plavuizen. In 1972 is het
huis ingrijpend verbouwd. Alleen de voorgevel en de kelder zijn nu nog authentiek.
Het huis valt geheel onder monumentenzorg37.

Het huis op Voorstraat 29 met een detailopname van de gevelsteen met het
metselaarsgereedschap: zandloper, schietlood en troffel.
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Voorbeeld 2: het Van Aerssenhuis
Naast het huis van David Willems Verolme staat op Voorstraat 31-33 het Van Aerssen-
huis. Dit imposante pand trekt direct de aandacht van iedere voorbijganger in deze
pittoreske straat. Het pand valt op doordat het uit een groot en een klein huis lijkt te
bestaan. Het is één van de grootste huizen aan de Voorstraat. Het monumentenregister
van de gemeente Middelharnis maakt melding van een hoog pand met een tot puntge-
vel gewijzigde trapgevel en een pandje met smalle gevel en ingezwenkte zijkanten aan
de top. Op laatstgenoemde gevel is het jaartal 1729 te ontwaren. De deuromlijstingen
met pilasters en de stucplafonds in de gang en de voorkamer van het grootste pand zijn
uitgevoerd in de stijl van Lodewijk XIV (1643-1715). Een informatiebord van de
ANWB op de voorgevel meldt dat dit huis ooit aan de familie Van Aerssen toebehoor-
de, hetgeen de naam van het gebouw verklaart. Het zou de winterresidentie van de
familie zijn geweest, die 's zomers op de boerderij Boom vliet nabij Dirksland bivak-
keerde38.

Mr. Frangois van Aerssen, een edelman van Brusselse afkomst, kocht op 12-3-1611
de heerlijkheid Sommelsdijk van Herman van Bourgondië, die via bastaardij van
Filips de Goede afstamde. Vanaf dat moment noemden Frangois en zijn nazaten zich
meestal Van Aerssen van Sommelsdijck. Frangois was een invloedrijk persoon. Vanaf
1598 was hij gezant van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan het
Franse hof, waar hij in de adelstand was verheven. Francois kreeg grote invloed op de
buitenlandse politiek van de Republiek. In 1620 ging hij als gezant naar Venetië en
had een belangrijk aandeel in enkele verdragen met vreemde mogendheden.

De volgende heer van Sommelsdijk was Cornelis van Aerssen, zoon van Frangois,
die in 1641 zijn vader opvolgde. Cornelis was met een vermogen van meer dan één
miljoen gulden de rijkste Hollander van zijn tijd. Hij was in 1650 commandant van de
ruiterij van stadhouder Willem II bij diens mislukte aanval op Amsterdam. Het jaar
daarop werd hij gedwongen zich uit de politiek terug te trekken. Cornelis was gehuwd
met Lucia van Walta, een uit Friesland afkomstige dame.

Hun zoon Cornelis van Aerssen was de opvolger in de heerlijke rechten van zijn
vader. Ook Cornelis junior was invloedrijk en vermogend. In 1683 kocht hij één derde
deel van Suriname, dat in 1667 op de Engelsen was veroverd, en werd er gouverneur.
Hij herstelde de orde en maakte van Suriname een welvarende plantagekolonie. Mui-
tende huursoldaten vermoordden hem in Paramaribo op 19-7-1688. Zijn zoon Frangois
volgde hem op als heer van Sommelsdijk. Frangois was luitenant-ter-zee en trok later
als vice-admiraal ten strijde tegen Barbarijse zeerovers. Hij overleed in 1740 op tach-
tigjarige leeftijd.

Na Frangois volgde zijn zoon, mr. Frangois Cornelis van Aerssen. Toen deze in
1793 overleed was zijn enige zoon, Frangois Jean van Aerssen, reeds kinderloos over-
leden. Dit betekende het einde van de tak Van Aerssen van Sommelsdijck. De heerlij-
ke rechten van Sommelsdijk kwamen enige tijd later in handen van David van Weel,
notaris, schout en secretaris van Dirksland.

Indien Voorstraat 31-33 inderdaad het Van Aerssenhuis is, dan heeft het een reeks
imposante bewoners gekend. Het is dus de moeite waard dat eens verder na te gaan.
De kadastrale kaart van Sommelsdijk anno 1826 laat zien dat het pand op perceel
B191 staat. In 1832 was het huis in eigendom van Jacob de Graaff, de burgemeester
van Sommelsdijk. Jacob was een zoon van Jacob de Graaff en Barbara Alebeek, een
telg uit een vooraanstaande Sommelsdijkse familie. Hij overleed op 1-3-1855 en was
toen landbouwer.
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Ook nu komen de overzichten goed van pas die bij het onderzoek naar het huis van
David Willems Verolme zijn gebruikt. Ze laten zien dat het pand in 1798 daadwerke-
lijk als twee afzonderlijke huizen te boek stond34. Gezien het grote verschil in de te
betalen belasting, 11 gulden en 5 stuivers tegen 4 gulden 10 stuivers, was het ene huis
inderdaad fors groter dan het andere. Dat komt dus overeen met de uiterlijke verschij-
ningsvorm. Beide huizen waren in 1798 eigendom van Frangois Papet. Deze welge-
stelde heer was licentmeester ter Admiraliteit van Zeeland, kantoor houdend te Som-
melsdijk39, en ook was hij schepen en municipaal van Sommelsdijk40. Hoe het huis
van Papet overging op Jacob de Graqff, is nog niet onderzocht.

Frangois Papet had zelf het eigendom verkregen na transport op 5-5-178341. Het
huis was afkomstig uit de nalatenschap van Theodorus Kruijslander. Het kwam op 19-
2-1783 onder de veilinghamer en stond omschreven als 'een capitaal en wel doortim-
merd huys en daaragter een bequaam pakhuys en erve'. Papet was met 3.000 gulden
de hoogste bieder42. De bepalingen van de veiling gaven echter de mogelijkheid nog
gedurende twee dagen het hoogste bod te overtreffen. En dat gebeurde: op het laatste
moment bood Petrus Alderkerk, secretaris van Sommelsdijk, maar liefst 6.025 gul-
den43. Anderhalve maand later deed Alderkerk het huis voor 6.600 gulden alsnog over
aan Papet44.

Wanneer Papet eigenaar wordt, is het huis meer dan een eeuw in het bezit van de
familie Kruijslander geweest. In 1671 was de secretaris Louter Kruijslander eigenaar
van het grootste van de twee huizen, terwijl het kleine huis eigendom is van Theodo-
rus Rademaker29. Het kohier van 1680 vermeldt Louters weduwe, Lena Bane, als
eigenaresse van beide huizen45. De familie Kruijslander was gedurende vele decennia
prominent aanwezig in Sommelsdijk. Louters vader, Isaack, was verscheidene jaren
schepen aldaar46. Isaack was gehuwd met Cornelia de Louter.

De oudste zoon van het echtpaar Kruijslander-Bane, Jan de Louter Kruijslander
genaamd, was baljuw van Sommelsdijk47. Hij trouwde te Nieuwerkerk in Duiveland
(otr. Sommelsdijk 28-4-1702) met Elisabeth Hobius, weduwe van Cornelis Pluijmpot,
baljuw van Brouwershaven. De tweede zoon, Adrianus, was secretaris van het dorp
van tenminste 1703 tot 171748. In 1713 trouwde hij op 49-jarige leeftijd met Adriana
Vliegvis. Voor zover bekend bleef dit huwelijk kinderloos.

Theodorus Kruijslander was de derde zoon uit het gezin. Hij trouwde in 1698 met
Ammerensje van Besoijen, dochter van de winkelier49 Cornelis Dingemans van Besoi-
jen en Annetje Jans Flore. In de jaren 1700-1708 liet het echtpaar vier kinderen do-
pen. Om onduidelijke redenen koos Theodorus vervolgens voor het grote avontuur.
Op 8-6-1710 vertrok hij als onder-zeilmaker aan boord van het schip 'Westhoven'
voor de Zeeuwse kamer van de V.O.C, naar Indië. Hij arriveerde na een voorspoedige
reis op 7-3-1711 in Batavia. Na een kort verblijf aldaar voer hij op de 'Ganzenhoef'
in de Indische wateren. Hij ging vervolgens aan boord van "t Noorderkwartier' dat
voor de kamer Amsterdam voer en kwam op 14-8-1712 behouden aan in Amster-
dam50.

De enige zoon van Theodorus, Louter, was gedoopt te Sommelsdijk op 25-2-1703,
gelijktijdig met zijn gelijknamige neef, die een zoon was van baljuw Jan de Louter
Kruijslander. De eerstgenoemde Louter trouwde met Commerina Villerius. TA] was
het die in het omstreeks 1760 opgestelde verpondingskohier als weduwe van Louter
Kruijslander staat aangeduid33. Rond 1730 was Louter secretaris van Sommelsdijk5'.
Niet lang daarna werd dit ambt bekleed door Theodorus Kruijslander52', de enige zoon
uit het huwelijk Kruijslander-Villerius. Theodorus, die op 21 -5-1782 overleed, had in

446 GensNoslra54(1999)



zijn woning een omvangrijke bibliotheek van zo'n zeshonderd boeken en verder vijf-
tig schilderijen en honderddertien prenten en kaarten53.

Al met al hebben er vier generaties Kruijslander in het huis op Voorstraat 31-33
gewoond. Achtereenvolgens waren dat Louter, Theodorus, Louter en opnieuw een
Theodorus. Het kan zijn, maar dat is niet onderzocht, dat ook Jan de Louter Kruijslan-
der in dit rijtje thuishoort. Deze overleed zonder nageslacht en was een broer van de
eerstgenoemde Theodorus.

Verder terug in de tijd zien we dat het kohier van 1641 expliciet melding maakt van
'Pouwels Melsz' cleyne huys'. Paulus Melse Driesman was tevens eigenaar van het
naastgelegen grote huis'. Op dezelfde plaats stonden in 1616 de huizen van Bastiaen
Aerens en Maria Breemans2. Doordat geen directe relatie zichtbaar is met de taxaties
uit dat jaar, lijkt het erop dat tussen 1616en 1641 een ingrijpende verbouwing of zelfs
nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

Afsluitend komen we met deze reis terug in de tijd tot een toch wel verrassende
conclusie. Het huis op Voorstraat 31-33 is nooit in het bezit geweest van de familie
Van Aerssen! Die overlevering kan dus naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Maar wat was dan het echte Van Aerssenhuis? De kohieren van 1616 en 1641 maken
nog melding van een huis van 'd'Edele heer van Sommelsdijck' even verderop in de
Voorstraat12. In 1641 is die aanduiding doorgehaald om plaats te maken voor Jan
Breeman de jonge. Kennelijk heeft Cornelis van Aerssen toen zijn vader Francois in
1641 overleed het huis aan Breeman overgedaan. Volgen we opnieuw de kohieren en
het kadaster, dan blijkt het vroeg zeventiende-eeuwse Van Aerssenhuis te hebben
gestaan op perceel B181. Tegenwoordig is dat Voorstraat 41, waar de boek- en mu-
ziekhandel Van der Boom is gevestigd. Volgens het monumentenregister is dit een
zeventiende-eeuws pand, dat echter in de negentiende eeuw de nodige veranderingen
heeft ondergaan.

Het is natuurlijk jammer voor het statige pand Voorstraat 31-33 dat het nu zijn
illustere status als residentie van de Sommelsdijkse heren moet prijsgeven. Ter com-
pensatie is echter wel een andere bijzonderheid aan dit fraaie huis toe te dichten. Theo-
dorus Kruijslander, die tot zijn overlijden in 1782 het huis bezat en bewoonde, was
namelijk eigenaar van het beroemde schilderij 'Laantje van Middelharnis' van Mein-
dert Hobbema (1638-1709). Dit kapitale doek werd door het dorpsbestuur van Middel-
harnis voor ruim 25 gulden uit Kruijslanders nalatenschap aangekocht en is tegen-
woordig in de National Gallery te Londen te bezichtigen53. Tot aan de verkoop in
1783 zal het schilderij één van de kamers van het huis aan de Voorstraat hebben opge-
sierd. Wellicht is dit bijzondere feit dan toch een ANWB-bordje waard.

Bronnen
De algemene historische informatie over het dorp Sommelsdijk en de familie Van Aerssen is ontleend aan:
- J.L. Braber, Sommelsdijk in vertellingen, Zaltbommel, 2 delen, 1974.
- D.G. van Epen, Het geslacht van Aerssen—geslachtsregister met biographische en heraldische aantee-

keningen, Den Haag / Brussel, 1902.
- Dr. P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Leiden, 10 delen, 1911-1937.

Noten
Gebruikte afkortingen voor de bronnen: ARA = Algemeen Rijksarchief; GAM = gemeentelijk archief
Middelharnis; KVA = kerkvoogdijarchief; NHKS = Nederlands Hervormde Kerk Sommelsdijk; OA = oud
archief; ORA = oud rechterlijk archief; VOC = Verenigde Oostindische Compagnie.
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1. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1641.
2. AM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1616.
3. GAM, Burgerlijk Armbestuur en Weeshuis Sommelsdijk, inv.nr. 95, 4-5-1646 en 2-7-1646.
4. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 55, 13-9-1648.
5. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 779, rekening 1652-1653.
6. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 768, 3-5-1652; GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 58, rekening

1652.
7. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 779, rekening 1668-1669, betaling grafrechten 25-7-1669.
8. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 1, fol. 282, 6-2-1671.
9. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 92, 12-2-1694.

10. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 779, rekening 1672-1673, betaling grafrechten 29-12-1673.
11. GAM, OA Sommelsdijk, niet in inventaris, kohier molengeld 7-9-1674.
12. Gemeentelijk Archief Dirksland, OA Dirksland, inv.nr. 185, rekening 1711; GAM, ORA Sommels-

dijk, inv.nr. 7, fol. 4, 23-6-1730; ARA, VOC, inv.nr. 12530, 30-6-1716.
13. NHKS, Kerk- en Diaconiearchief Sommelsdijk, inv.nr. 1, fol. 187, 10-10-1687.
14. De schulden van David waren opgelopen tot een totaal van bijna 7.700 gulden, blijkens schuldbeken-

tenissen GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 5, fol. 44v, 24-10-1712, fol. 47 en 47v, 23-11-1712; fol.
60 en 61v, 11-2-1713; fol. 63, 13-2-1713 en fol. 74, 17-3-1713. Hij verkocht zijn huis aan de St.
Sebastiaansdoelstraat en stond de opbrengst direct af aan zijn schuldeisers, GAM, ORA Sommelsdijk,
inv.nr. 5, fol. 84, 11-10-1713. Al zijn bezittingen werden publiekelijk geveild nadat hij uit Sommels-
dijk was vertrokken, GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 5, fol. 134, 20-12-1715.

15. ARA, VOC, inv.nr. 12036, 1714; ARA, VOC, inv.nr. 12245, 1714.
16. ARA, VOC, inv.nr. 12759, fol. 38, 72 en 164, 1714.
17. ARA, VOC, inv.nr. 12530, 30-6-1716.
18. ARA, VOC, inv.nr. 12606, fol. 108, 1720-1721 en opvolgende inv.nrs.
19. ARA, VOC, inv.nr. 12617, fol. 97, 1731-1732.
20. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 780, rekening 1706, betaling grafrechten 23-4-1707 en 13-9-1707.
21. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 4, fol. 307, 19-9-1709.
22. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 7, fol. 137v, 16-4-1737; fol. 138, 17-4-1737 en diverse andere

vermeldingen.
23. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 779, rekening 1713-1715.
24. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 8, fol. 59, 27-4-1746.
25. NHKS, KVA Sommelsdijk, inv.nr. 782, rekening 1752, betaling grafrechten 1753.
26. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 66, 10-6-1754.
27. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 10, fol. 175, 13-2-1798.
28. GAM, niet in inventaris, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel Sommelsdijk.
29. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1671.
30. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 1, fol. 9v, 25-2-1662.
31. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 1, fol. 82, 13-6-1663.
32. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 1, fol. 18v, 2-5-1662.
33. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, ongedateerd kohier, vermoedelijk opgesteld rond 1760.
34. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1798.
35. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohieren 1676 en 1680.
36. Streekmuseum Sommelsdijk, tekening gemaakt door A.C. van der Poest Clement.
37. Informatie verstrekt door de huidige eigenaar B. Jongejan, mede op basis van bouwtekeningen uit

1972 en een bezoek aan zijn huis.
38. Het Van Aerssenhuis te Sommelsdijk in Eilanden Nieuws, 6-12-1960. Met dank aan Jan Both te Mid-

delharnis.
39. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 17,4-5-1784; ORA Sommelsdijk, inv.nr. 10, 20-11-1792; diverse

andere vermeldingen.
40. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 17, diverse vermeldingen 1778-1784 en inv.nr. 10, diverse vermel-

dingen 1792-1795.
41. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 17, 5-5-1783.
42. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 59, 19-2-1783.
43. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 59, 21-2-1783.
44. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 59, 9-4-1783.
45. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 110, kohier 1680.
46. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 1, diverse vermeldingen 1661-1666.
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47. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 3 en 4, diverse vermeldingen 1693-1706.
48. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 3, 4 en 5, diverse vermeldingen 1703-1717.
49. GAM, OA Sommelsdijk, inv.nr. 122, 14-3-1692.
50. ARA, VOC, inv.nr. 12736, fol. 140, 1710.
51. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 6 en 7, diverse vermeldingen 1729-1733.
52. GAM, ORA Sommelsdijk, inv.nr. 8, diverse vermeldingen 1746-1752.
53. C. Hofstede de Groot, Hobbema 's Laantje van Middelharnis, in De Nederlandsche Spectator, 1893,

nr. 8.
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De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, door L. van Ollefen en Rs. Bakker (Amsterdam 1793).
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EEN OVERLOPER VAN KLINKERLAND UIT 1652

door T.N. SCHELHAAS

De polder Klinkerland' ligt op het grondgebied van drie heerlijkheden. Het grootste
deel valt onder de heerlijkheid Grijsoord en wel onder het ambacht Nieuwe-Tonge,
kleinere stukken liggen in de heerlijkheden Herkingen en Melissant. Dat komt al tot
uiting in de diverse akten waarin het gors Klinkerland ter bedijking werd uitgegeven.
Op 11 augustus 1504 gaven de heren van Grijsoord het recht van inpoldering aan
Adriaan Cornelisz. van Kleiburg, baljuw van Voorne, onder voorwaarde dat zij de
heerlijke rechten aldaar zouden behouden2. Op 18 november d.a.v. deden de eigenaren
van Herkingen, het Regulieren-klooster te Rugge bij Brielle en het Karthuizer-klooster
te Zeelhem bij Diest, hetzelfde. Naast Van Kleiburg kreeg ook Jacob Oom van Wijn-
gaarden, baljuw van Zuid-Holland en zelf heer in Grijsoord het recht van bedijking3.
Het werk startte in de lente van 1505 en kwam nog in dat zelfde jaar gereed. De mid-
delbare en lage jurisdictie werd uitgeoefend door de eigenaren van de drie hiervoor
genoemde ambachtsheerlijkheden Grijsoord, Herkingen en Melissant. Een bijzonder-
heid was dat Philips de Schone als graaf van Holland en in die hoedanigheid heer van
Voorne op 29 november 1505 zowel de hoge, alsook de middelbare en lage jurisdictie
van de polder in eigendom schonk aan Jeronimus Lauwerijn, heer van Watervliet en
Poortvliet en op dat ogenblijk tresorier-generaal4. Omdat over de ambachtsheerlijke
rechten uiteraard onenigheid ontstond met de diverse ambachtsheren werd in de prak-
tijk alleen de hoge heerlijkheid door Lauwerijn en zijn nazaten uitgeoefend. In 1610
kocht Sacharias Nobelaar, heer in Melissant en door zijn vrouw heer in Grijsoord
deze hoge heerlijkheid5. Sedertdien zijn de rechten steeds uitgeoefend door de heren
en vrouwen van Grijsoord.

In 1652 is de enige heer van Klinkerland Justus de Nobelaer, tevens heer in Grij-
soord. Hij laat in de zomer van dat jaar door Cornelis Spanuut een zogenaamde 'over-
loper' maken. Dat blijkt een lijst te zijn van alle huizen gelegen in de polder met daar-
bij genoemd de namen van de eigenaren en de gebruikers. Hij gebruikte daarvoor een
kaart die eerder was gemaakt door de landmeter Cornelis Claesz. Thin. In het jaar
daarop vervaardigde de bekende Zeeuwse kaartmaker Cornelis Spanuut ook een kaart
van Klinkerland met daarop de huizen genummerd volgens de overloper uit 16526.

Dan volgt hier de overloper. Het woord 'eijgen' wordt afgekort met 'e' en 'bruijcker'
met 'b'.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

e en b Maetge Jacobs
e en b Gerrit Pietersz. Dons
e en b Dingene Wittecoucks
e en b Huijbert Jansz. Coster
e en b Jacob Romboutsz.
e en b Leendert Stevensz.
e de armen, b Jan van Gelder
e en b Cornelis Schappelijck
e en b Huijbert Jansz. Coster
e en b Marijnis Willemsz. Druwel
e en b Pouwels Loeij

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

e en b Claes Leendertsz. Machole
e en b Jan Gerritsz. van Gelder
e en b Cornelis Jansz. Cotenaer
e en b Jan Cornelisz. Hekelinge
e en b Hillebrant Hendericksz.
's heeren Coeije
e en b Jacob Remmen
e en b Maerten Willemsz. Aerneve
e en b Neelken Vlamings
eJanBreeman,bJanTonisz.vanProeijen
e Tonis Jaspersz., b Jasper Erasmusz.
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Copie van een kaart van de St. Pieterspolder / Klinkerland door C. Spanuut (1653). Deze kaart hangt
momenteel in de kamer van de burgemeester en is in 1994 geschonken door T.N. Schelhaas.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

e en b Sijmon Leunisz.
e en b Jan Schabelij
' tslants huij s, b Maerten Pietersz. Noppe
e en b Meeus Bastiaensz.
e de heer van der Nadt, b Comelis
Dircksz.
e en b Dirck Leendertsz. Crepelman
e en b Jonge Leendert
e en b Jacob Jacobsz. Bleijker
e en b de weduwe van Comelis
Sijmonsz.
e en b Huijbrecht van Oostduijvelant
e en b Jan Hendericksz. Keete
e en b Leendert Cornelisz. Leijtsen
e en b Aren Jansz. Houckman
e en b Dingene Comelis
e en b Tobias Hendericksz. ..
e en b Maeijken Alebrechs
e en b Aren Dingenisz. Molenaer

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

e en b Jacob Pietersz.
e de armen, b de weduwe van Jasper
Comelisz.
e de armen, b Aren Bartelsz.
e en b Davidt Merkisz.
e en b Stoffel Bastiaensz.
e en b Stoffel Jorisz.
e Jacob Comelisz. Cramer, b de Jonge
Crijn Crijnsz.
e en b Laeu Laeuwesz.
e en b Crijn Marijnisz.
e en b Daniel den Stouten
e en b Maerten Jacobsz.
e en b Abram Willemsz.
e en b Gerrit Michielsz.
e en b e en b Davidt Dingemansz.
e en b Jasper Pouwelse
e en b Anderies Pietersz.
e en b Maerten Admirael

Noten
1. F.L. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland,' s-Gravenha-

ge, 1931, dl. XII, blz. 128, 129 en 265-268; G.M. van Aalst en M.M. Warning, Inventaris van de ar-
chieven van de ambachtsheerlijkheid Grijsoord, de hoge heerlijkheid Klinkerland en het Oude Vrouwen-
huisje te Oude-Tonge, 's-Gravenhage, 1994, pag. XVÜ-XIX.

2. Inventaris Klinkerland, nr. 2 f. 31r-32v.
3. Teixeira de Mattos, a.w. blz. 266.
4. Inventaris Klinkerland, nr. 1149.
5. Inventaris Klinkerland, nr. 1150.
6. Inventaris Klinkerland, nr. 1166. De kaart van Spanuut is weer terecht en bevindt zich gerestaureerd in

het gemeentearchief van Middelharnis.
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PREDIKANTENREL IN MIDDELHARNIS

door A. VAN EVEL1NGEN

In het archief van het Hof van Holland bevindt zich een lijst met handtekeningen van
zevenennegentig personen uit Middelharnis. Uit bijgaande verklaringen blijkt dat het
gaat om een petitie inzake de benoeming van een predikant in 1718. Deze lijst vormde
het vertrekpunt voor een onderzoek naar de gebeurtenissen in dat jaar, die geleid heb-
ben tot het opstellen van deze petitie. Tevens is geprobeerd een indruk te krijgen van
de achtergronden van de ondertekenaars.

De Nederlands-Hervormde kerk van Middelharnis vóór de eerste kerkbrand van 1904.

Overlijden Ds. Nicolaas Magerus
In de kerkenraadshandelingen van de Nederduits-Gereformeerde Kerk te Middelharnis
komt een brief ter sprake van de 72-jarige Ds. Nicolaas Magerus, gedateerd 1 april
1714. Hij deelde mede dat zijn krachten vervallen waren na een ernstige ziekte gedu-
rende de laatste vier a vijf weken. Hij had last van geheugenverlies en al zijn tanden
waren uitgevallen, waardoor hij zelfs voor de mensen op de voorste banken in de kerk
slecht verstaanbaar was. Veel kerkgangers weken daarom uit naar naburige kerken,
zodat vooral de opbrengst van de collecte voor de armen aanzienlijk minder was ge-
worden.

Ds. Magerus zou gaarne een proponent in zijn plaats ter ondersteuning hebben om
hem te ontlasten en de kerkdiensten te verbeteren. Hij vroeg de kerkenraad een getuig-
schrift op te stellen over zijn lange ambtstermijn van meer dan vijftig jaren. Daarna
zou hij zijn wens aan de wereldlijke overheid kenbaar maken, zodat die voor een
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benoeming kon zorgen. De kerkenraad had begrip voor de moeilijkheden van de pre-
dikant en zou een kopie van zijn brief naar de classis van Voorne en Putten zenden,
met het verzoek hun te helpen een oplossing te vinden.

Toch bleef Ds. Magerus nog vier jaren in het ambt. Hij overleed in 1718 en werd
op 8 april van dat jaar begraven in het koor van de kerk. Magerus werd geboren te
Brielle in 1641 als zoon van Petrus Magerus, predikant aldaar. Hij studeerde theologie
in Leiden en werd op 21 oktober 1663 te Middelharnis bevestigd, waar hij dus ruim
54 jaar is gebleven. Op 2 september 1664 trouwde hij te Sommelsdijk met Barbara
Flore, dochter van Jan Willems Flore en Adriana Pieters Goers. Niemand zal hebben
verwacht dat het beroepingswerk van Magerus' opvolger zo'n drama zou worden.

De ambachtsheren en hun rechten en verplichtingen
De ambachtsheren van Middelharnis hadden het recht van benoeming voor de geeste-
lijke en wereldlijke ambten. Volgens de uitgiftebrieven van de Heerlijkheid Middel-
harnis was daarbij wel altijd een 2/3 meerderheid nodig. Er waren anno 1718 vier
ambachtsheren en twee ambachtsvrouwen, namelijk:

1. Mr. Johan Baptiste Frangois Otgens
2. Mr. Jacob Valensis, raad bij het Hof van Holland
3. Mr. Jacob van Santen
4. Maria Duijst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude
5. Philip, Baron van Spangen en Herent
6. Jonkvrouwe Anna Taillefen de Moriacq

Johan Frangois Otgens (zijn tweede naam, Baptiste, werd bijna altijd weggelaten) was
met een aandeel van 5/8 veruit de best gerechtigde in de heerlijkheid. De anderen
bezaten tezamen 3/8. Otgens was op 25-jarige leeftijd in 1696 benoemd tot ambachts-
heer van Middelharnis. Hij woonde toen in Hoeven in het markizaat van Bergen op
Zoom, waar hij advocaat en schepen was. Johan Frangois was de zoon van Michael
Otgens, heer van Middelharnis, schout van Hoeven en St. Maartenspolder en rent-
meester van de abdij St. Bernard. Michael was getrouwd met zijn volle nicht Adriana
Catharina Otgens, voor welk huwelijk door Paus Clemens X dispensatie was ver-
leend. Johan Frangois trouwde met Maria Catharina de Heuvel, dochter van jonkheer
Frangois de Heuvel en Maria Theresia Lamberti. Otgens overleed vóór 18-5-1725,
op welke datum zijn weduwe als douairière de Heuvel verschillende stukken onderte-
kende namens haar minderjarige zoon, Johan Frangois Joseph, die later heer van Mid-
delharnis werd. Maria overleed zelf in 1741.

Opstand van de wijven en het volk
Binnen de kerkgemeente leefde al spoedig na het overlijden van Ds. Magerus een
uitgesproken idee over de opvolging. De stuurlieden van de plaatselijke vissersvloot,
onder aanvoering van Steven Willems van Kakurn, Barend Barends Waterman, Jacob
Jacobs van der Valk en Leendert Leenderts Koutijser, namen daarbij het voortouw.
De stuurlui maakten zich namelijk zorgen over het welzijn van de 'veragterde armen'
en handelden tevens 'uyt teedere zugt tot de florisance van den godsdienst'. Men zou
graag zien dat Ds. Lonius uit Nieuwe-Tonge de kansel besteeg. Deze Willem Lonius
was op 13 januari 1685 geboren te Middelburg en werd op 4 december 1710 aange-
steld als vlootpredikant. Vanaf 22 oktober 1713 stond hij te Nieuwe-Tonge op de
kansel. Door tussenkomst van Van Kakum nam de gemeente contact op met Johan
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Frangois Otgens, de hoofdaandeelhouder in de heerlijkheid. Op 11 -5-1718 reageerde
Otgens met een brief aan Van Kakum waarin hij toezegde de zaak binnenkort met de
andere heren te zullen bespreken.

Op 19-5-1718 kwamen enkele ambachtsheren bijeen in Middelharnis voor het doen
van de dorpsrekeningen. De vergadering vond plaats in het huis van de baljuw Abra-
ham Kip. Alleen Otgens en Van Santen waren persoonlijk aanwezig. Rentmeester Bax
vertegenwoordigde Jacob Valensis en de advocaat Mr. Johan Hooft was er namens
de andere ambachtsheren en -vrouwen.

De stuurlieden maakten van de gelegenheid gebruik om de wens van de gemeente
nogmaals onder de aandacht te brengen. Drie van de vier vertegenwoordigende stuur-
lieden - Leenden Koutijser was die middag nog op zee - spraken ' s middags met
Otgens af dat zij elkaar die avond om 8 uur in het huis van de baljuw zouden ontmoe-
ten. De stuurlieden kwamen echter niet alleen. Hoewel dit niet zo was georganiseerd,
was er voor het huis een grote menigte van 'wijven' en ander volk samengekomen.
Het bezoek van de stuurlieden aan de ambachtsheren was kennelijk uitgelekt.

Binnenshuis gingen de vier stuurlieden in discussie met de ambachtsheren over het
beroepen van Ds. Lonius. De heren verklaarden de kwestie nog niet te hebben bespro-
ken, maar zeiden de wens van de gemeente niet op voorhand naast zich neer te zullen
leggen. Drie stuurlieden waren tevreden met deze opstelling van de heren en wilden
vertrekken, maar Barend Waterman nam er geen genoegen mee. Hij verlangde dat de
heren het briefje dat Otgens eerder aan zijn schoonvader Steven van Kakum had ge-
stuurd, ter plekke zouden ondertekenen om daarmee de beroeping van Lonius moge-
lijk te maken (zie pag. 455). Vanaf dat moment werd de situatie grimmiger en vielen
er harde woorden. Zo zou de heer Van Santen zijn uitgemaakt voor 'langen duyvel'.
De heren weigerden het briefje te tekenen. Daarop dreigden de stuurlui dat zij niet
voor de gevolgen konden instaan. Zij vreesden dat er ongelukken met de heren zouden
gebeuren en dat zij door het te hoop gelopen volk zouden worden mishandeld.

De heren bleven weigeren totdat de vrouw van rentmeester Bax en de vrouw van
Steven van Kakum het huis binnenkwamen en de heren smeekten de briefte tekenen.
Zij waren bang voor de hoog opgelopen emoties onder het volk. De heren hadden
geen andere keus dan aan het verzoek te voldoen. Steven van Kakum ging vervolgens
naar advocaat Hooft, die de vergadering eerder had verlaten en zich nu ten huize van
de schoolmeester bevond. Deze plaatste eveneens zijn signatuur, waarna Van Kakum
en de drie andere stuurlieden bij het huis van de baljuw de getekende brief aan de
verzamelde menigte toonde. Het volk reageerde enthousiasten riep 'Victorie, victorie!'.

De vervolging
Op 25 juli 1718 kwam J. Evenblij naar Middelharnis om een dagvaarding, gedateerd
18 juli 1718 uit te reiken aan Steven van Kakum, Barend Waterman, Jacob van der
Valk en Leendert Koutijser. Zij werden gesommeerd om op 5-9-1718 voor het Hof in
Den Haag te verschijnen. Van Kakum nam zijn dagvaarding persoonlijk in ontvangst
en ontving tevens de dagvaarding voor zijn schoonzoon Barend Waterman. Evenblij
gaf de dagvaardingen voor Van der Valk en Koutijser aan hun respectievelijke echtge-
notes. Over de vier gedaagden is het volgende bekend:

1. Jacob Jacobs van der Valk, geb. Middelharnis 1684/85 (33 jaar in 1718, doop niet
gevonden), stuurman, tr. (1) Middelharnis 24-9-1706 Trijntje Cornelisse Marchij,
tr. (2) ca. 1730 Jannetje Michiels van de Roovaart, tr. (3) Stad aan het Haringvliet
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Het briefje van Francais Otgens aan zijn schoonvader Steven van Kakum met ondertekening.
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5-3-1733 Cornelia Dirks van de Boogaart. Uit het eerste huwelijk 6 kinderen, uit
het 2e en 3e huwelijk elk één kind.

2. Leenden Leenderts Koutijser, ged. Middelharnis 10-12-1690, stuurman, waarsch.
overl. Middelharnis, aangifte 17-5-1745, zn. van Leenden Leenderts en Martijntje
Pleunisdr, tr. Middelharnis 27-3-1715 (T)Annetje Jacobs Chijsse (ook Sijsje),
woonde in 1731 in een eigen huis aan de zuidzijde van de Westdijk en uitkomend
in de Nieuwstraat op nr. 116 (huurwaarde ƒ 36,-). Dit huis had hij 17-6-1728 ge-
kocht van IJsbrand Bilderbeeck. Hij passeerde een schuldbrief op 23-1-1720 t.b.v.
Juffrouw van Hoet, groot ƒ 500,-. Uit dit huwelijk 7 kinderen (geb. tussen 1716 en
1737).

3. Steven Willems van Kakum (ook: van Kachem, van Kakom), geb. Middelharnis
1667/68 (50 jaar in 1718, doop niet gevonden wegens hiaat in de doopboeken),
stuurman, ventjager (iemand die verse zeevis met een schuit naar de markt brengt),
overl. Middelharnis, aangifte 22-2-1731 (classis van ƒ 3.-), tr. Middelharnis 1-3-
1693 Pieterje Bastiaans Visser, ged. Middelharnis 17-7-1672, dr. van Bastiaen
Thomasz en Cornelia Willemse. Steven woonde in 1731 in een eigen huis aan het
oosteinde van de Voorstraat op nr. 262 (huurwaarde ƒ 70,-). Hij verkocht 29-7-
1722 een boomgaard aan Storm Arens Pas, stuurman, en transporteerde op 20-3-
1720 een huis aan Jan Elisse. Uit dit huwelijk 12 kinderen (1696-1716), waarvan
de oudste, Cornelia, ged. Middelharnis 30-9-1696, trouwde met Barend Barends
Waterman.

4. Barend Barends Waterman, schoonzoon van voorgaande, stuurman, ged. Middel-
harnis 8-11-1693, zn. van Barend Jans Waterman en Leentje Jans van der Jacht, tr.
Middelharnis 27-1-1715 Cornelia Stevens van Kakum. Uit dit huwelijk 5 kinderen
(geb. tussen 1716 en 1726).

Op 5-9-1718 werden de vier stuurlieden verhoord door Francoijs Keetlaer en Jacob
Ackersloot, raden ordinaris aan het Hof van Holland. Aan alle vier werden dezelfde
69 vragen gesteld en aan Barend Waterman nog twee extra wegens twee brieven die
hij had geschreven. Eén van de brieven was gedateerd 8-6-1718 en gericht aan de
Staten van Holland en Westvriesland. In deze brief deed Barend uitgebreid verslag
van hetgeen was voorgevallen in het huis van de baljuw. De andere gedaagden erken-
den op de hoogte te zijn geweest van deze brief, maar zelf niet te kunnen lezen.

Leenden Koutijser en Jacob van der Valk antwoordden op de meeste vragen 'daer
niet van te weete', haalden hun schouders op, zeiden 'dat niet wel te kunnen seggen',
of beweerden bij bepaalde gebeurtenissen niet aanwezig te zijn geweest. De andere
twee waren veel sterker bij de zaak betrokken. Hoewel zij op sommige vragen een
onderling afwijkend antwoord gaven (zoals over het uitschelden van de heer Van
Santen), spraken zij duidelijk hun mening uit en namen de verantwoordelijkheid voor
hetgeen zij hadden gedaan. Of het in deze zaak ook tot een veroordeling is gekomen
is niet bekend. Een vonnis werd tot nu toe niet gevonden.

Beroepen nieuwe predikant
De ambachtsheren zonden een rekest aan het Hof van Holland, niet ondertekend door
Otgens, waarin staat dat er een predikantsplaats vacant was gekomen door het overlij-
den van Ds. Magerus. Baljuw Abraham Kip en IJsbrand Bilderbeeck, president-sche-
pen en kerkenraadslid, waren in Den Haag gekomen voor overleg met de aldaar wo-
nende heren. Namens het gerecht en de kerkenraad vroegen zij om Ds. Gellius Aijte-
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ma, predikant te Brouwershaven, naar Middelharnis te beroepen. De heren gingen
akkoord en stelden een akte van beroeping op voor Ds. Aijtema, welke akte later ook
door Otgens werd getekend. Otgens had de keuze van een kandidaat overgelaten aan
zijn collegae. Hij was zelf van Roomse origine, zodat de benoeming van een protes-
tantse zielenherder hem waarschijnlijk niet echt kon boeien. Uit voorzorg stelden de
heren alvast een paar alternatieven voor, in geval Aijtema zou weigeren. De alternatie-
ve kandidaten waren Andreas Posthumius en een zekere Duijts, beiden proponenten.
Over Ds. Lonius, die later van Nieuwe-Tonge naar Goudswaard zou vertrekken, werd
met geen woord meer gerept.

Ds. Aijtema sloeg het beroep af, waarna de heren een akte van collatie (= beroep)
voor Posthumius opmaakten en tekenden en aan de heer Otgens toezonden om mede
door hem te worden ondertekend. Hierop reageerde Otgens echter niet. Ondanks dat
Otgens niet had getekend, stuurden de andere heren het beroep toch naar Posthumius.
Otgens kon zich echter niet in die kandidaat vinden en wilde dat men Duijts zou be-
roepen. De andere heren stelden dat Otgens onbillijk en onredelijk was en dat hij zijn
positie in een rechtszaak niet staande zou kunnen houden, omdat hij door het tekenen
van de akte van collatie op Ds. Aijtema, de hele zaak van beroeping in handen van zijn
confraters had gesteld. De overige heren vroegen nu aan het Hof van Holland om hen
in het gelijk te stellen, zodat zo snel mogelijk de predikantsplaats kon worden vervuld.
Daarbij verzochten zij het Hof om een pragmatische aanpak en niet meer alle be-
voegdheden uit de brieven van uitgifte van de heerlijkheid Middelharnis te bevestigen,
omdat dit tot een lange procedure zou leiden. Terwijl echter de heren hun conflict
uitvochten, ontstond er opnieuw een initiatief vanuit de lokale bevolking.

Handtekeningenactie onder de bevolking
In een niet gedateerd verzoekschrift (waarschijnlijk na 5-9-1718), gericht aan de heren
van Middelharnis en ondertekend door 97 lidmaten, werd gesteld dat na het overlijden
van Ds. Magerus hoog nodig een opvolger moest worden benoemd. Men had gehoord
dat enige proponenten door de heren waren beroepen, maar men zou liefst zien dat
Martinus Hoogerscheijt, proponent te Rotterdam, zou worden benoemd. De gemeente
was onder de indruk van een gastpredikatie door Hoogerscheijt en wilde hem daarom
gaarne benoemd zien.

De aanvragers wisten niet of deze wens bij de heren bekend was en stuurden daar-
om dit verzoekschrift. De briefschrijvers meenden dat de heren niet anders zouden
willen dan dat er een nieuwe predikant zou komen, die door de kerkgemeente werd
gewenst. Indien er namelijk een predikant zou komen die niet gewenst was, zouden
er kerkgangers naar Sommelsdijk gaan. Die zouden dan daar hun aalmoezen geven,
zodat de armen van Middelharnis zouden worden benadeeld.

Deze brief is niet in de 'wij-vorm' geschreven. Wanneer over de supplianten (=
aanvragers) wordt gesproken, wordt de derde persoon meervoud gebruikt (zij, hun).
Dit suggereert dat de briefis geschreven door een instantie of persoon die de onderte-
kenaars vertegenwoordigde, maar die zich niet met naam en toenaam bekend wilde
maken.

Op 18-9-1718 schreef de magistraat van Middelharnis een brief aanJacob Valensis
in Den Haag, waarin staat dat dorps- en kerkbestuur zich neerlegden bij het uitge-
brachte beroep op Posthumius en Duijts. De bestuurders meldden echter dat iemand
een verzoekschrift had opgesteld en daarmee langs de huizen van vele geringe, onno-
zele en zelfs van de armen levende lidmaten was gegaan om deze te laten tekenen. De
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steller van het document had daarbij vermoedelijk doen voorkomen dat hij namens de
magistraat of de kerkenraad handelde, wat vele dorpelingen ertoe bewoog de petitie
te tekenen. Vervolgens was de petitie naar de heren van Middelharnis gestuurd met
het verzoek om de zoon van ene Pieter Maartens Hoogerscheijt, houtkoper te Rotter-
dam, als predikant te beroepen. De magistraat vroeg de heren, wanneer zij dit verzoek-
schrift zouden ontvangen, een kopie daarvan toe te zenden, opdat de steller van het
stuk kon worden gestraft, indien deze valse voorwendselen had gebruikt.

Benoeming Casparus Philippus Duijts
Raadsheer Valensis c.s. bleven vasthouden aan de proponent Andreas Posthumius,
terwijl Otgens de voorkeur gaf aan proponent Casparus Philippus Duijts en hem in-
middels zelfs eigenhandig had beroepen. De wens van de kerkgemeente telde kenne-
lijk niet mee bij de keuze. Beide partijen verklaarden dat van geen der proponenten
iets nadeligs viel te zeggen. De Staten gaven de oplossing: het lot moest beslissen. De
namen van beide proponenten werden op een briefje geschreven, waarna Duijts als
'winnaar' uit de bus kwam.

Casparus Duijts, gedoopt Oerle 12-9-1694 als zoon van Ds. Johannes Duijts en
Maria (Elizabeth) Geelkercken, werd 19-1-1711 aan de Leidse Universiteit ingeschre-
ven. In een brief van 20-5-1719 maakten de heren van Middelharnis de benoeming
van Casparus Philippus Duijts bekend aan de kerkenraad, waarna hij op 23-7-1719
in het ambt werd bevestigd. Zo was de goede orde weer hersteld.

De dienst van Duijts heeft maar kort geduurd, want hij overleed al eenjaar later, op
26-8-1720 te Breda. In een brief van de kerkenraad wordt vermeld: 'Het heeft den
Almogenden God naer sijn onbetwistbaer Opperregt, behaegt, onsen seer geliefden
Herder en Leeraer den Eerwaerde Heer Casparus Philippus Duijts naer een siekte van
maer 4 a 5 dagen (sig alvorens op Saturdag den 24en deser na Breda hebbende bege-
ven om door medicijnen eenige hulpe te becomen) voorlede maendagavont te clocke
6 uuren al daer door de doot uijt dit Tranendal tot Sijne eeuwige vreugde op te nemen.
Een verdriet, 't geen ons en onse Gemeynte drukt, te meer wijl sijn Eerwaerde ons so
seer als wij hem beminde en hoog agtende. Wij oordeelen 't onse pligt te sijn UWel-
geborene hier van kennis te geven, niet twijfelende off UWelgeborene sult deel heb-
ben aen ons verlies en daer door nevens de verdere Heren en Vrouwen werden bewo-
gen ons en onse gemeijnte ter bequamer tijd wederom van een ander waerdig Leeraer
te voorsien.'

De petitie en haar ondertekenaars
Zoals gezegd is de petitie ondertekend door 97 personen. Anders dan de genoemde
brief van de magistraat suggereert, is het niet zo dat de brief uitsluitend door mensen
uit de lagere sociale klassen is getekend. Zoals uit de vermelde personalia blijkt, is
sprake van een doorsnede van de plaatselijke bevolking: mensen van alle standen en
wonend in alle delen van het dorp. De vermelde personalia zijn zeker niet volledig.
Het zal weinig moeite kosten om deze aan te vullen. Het doel van dit overzicht is
echter meer om een beeld te scheppen, dan om volledigheid na te streven. De in de
petitie gehanteerde spelling van de namen is telkens cursief weergegeven, gevolgd
door een meer gestandaardiseerde spelling daarachter tussen haakjes (soms aangevuld
met een patroniem of achternaam). De lijst van 97 personen bestaat uit 26 echtparen
waarvan beide echtelieden tekenden en dan nog 21 mannen en 24 vrouwen.
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Tevens bevat de lijst maar liefst 35 handmerken. Al deze handmerken, op één gro-
tendeels vervaagd merkteken na, zijn op de volgende pagina weergegeven, voorzien
van het nummer waarmee de eigenaar van het merk in het navolgende overzicht is
vermeld. Eenvoudige kruisjes die vermoedelijk alleen maar aangeven dat iemand niet
kon schrijven, zijn niet als handmerk beschouwd.

1. Frederick Rademaker (Frederik Rademaker)
Op 5-1-1725 gekozen tot diaken, overl. Middelhamis, aangifte 17-6-1747 (classis ƒ 3,-), tr. aldaar 2-
3-1710 Neeltje Leenderts Tuijter, wed. van Aren Langbroek, overl. Middelhamis, aangifte 23-5-1731.
Frederik woonde in 1731 in een eigen huis aan de westzijde Voorstraat, nr. 62 (huurwaarde ƒ 30,—).
Ook bezat hij een schuur aan de Ring, nr. 51 (huurwaarde ƒ 36,-). Hij transporteerde op 3-1 -1731
samen met Pieter Arens Langbroek 73 roeden boomgaard aan Gerrit Vliegert.

2. Roeland Elsevier (Roeland Elsevier)
ged. Middelhamis 17-2-1686, overl. vóór 1762, z.v. Mattheus en Leentje Stevens Nieuwenhoven, tr.
Middelhamis 28-4-1709 Neeltje Thomas Herweijer. Hij woonde in 1731 in een eigen huis aan de
westzijde Voorstraat, nr. 61 (huurwaarde ƒ 54,-). Verder verhuurde hij een huis aan de Spuistraat, nr.
206 (huur ƒ 32,-), een huis aan de zuidzijde Oostdijk, nr. 240 (huur ƒ 24,-) en samen met Cornelis
Waterman een schuur aan de Ring, nr. 51 (huur ƒ 30,-) en een schuur aan de Ring, nr. 43 (huur
ƒ 15,-).

3. merk gesteld door Aren Paulusse (Aren Paulus van de Velde)
tr. als j.m. van Middelhamis te Sommelsdijk 11-9-1692 met nr. 69.

4. Aren I^uijendeick (Aren Luijendijk)
tr. Harmtje Hendriks, overl. Middelhamis 12-1-1724 (classis ƒ 6,-).

5. Barent Pieterse de Graef (Barend Pieters de Graaf)
tr. (1) Middelhamis 16-12-1708 Catharina Pieters Braem, overl. Middelhamis, aangifte 29-7-1711
(ƒ 3,-), otr. (2) Middelhamis 20-5-1713 Catharina Lukwel. Barent woonde in 1731 in eigen huis aan
de noordzijde Oostdijk, nr. 230 (huurwaarde ƒ 41,-).

6. Paulus Vijnck (Paulus Vink)
7. IJos Piterse Masteltm (Joost Pieters Masteluijn)

tr. Middelhamis 1-10-1710 Lijsbet Janse Rijke.
8. Dirick Korte (Dirk de Korte)

tr.(l) Middelhamis 10-6-1701 Cornelia Claes van 7 Hof, tr. (2) Middelhamis 16-9-1708 met nr. 68.
9. Henderick Mestlul (Hendrik Masteluijn)

overl. Middelhamis, aangifte 28-2-1719 (memorie), tr. aldaar 3-8-1710 Neeltje Dirks.
10. merk gesteld door A ron de Korte (Aren de Korte)

tr. Middelhamis 4-4-1694 met nr.l 1.
11. merk gesteld door Marija van der Kron (Maria van der Kroon)
12. Willemina Basteians (Willemina Bastiaans Visser)
13. merk gesteld door Dirck Buijtendeijck (Dirk Buitendijk)

tr. Middelhamis 21-3-1704 met nr. 12. Hij woonde in een eigen huis aan de noordzijde Oostdijk,
nr.224 (huurwaarde ƒ 24,-).

14. Gerret Pijl (Gerrit Pijl)
tr. Middelhamis 2-10-1707 als weduwnaar van Maria van Rossum met nr. 15.

15. Lena Abrams den Bout (Lena Abrams den Bout)
16. A.P. (mogelijk Arent Pas)

overl. Middelhamis, aangifte 19-1-1743 (memorie)
17. Haren Huberse Konijnck (Aren Huiberts Koning)

otr. Middelhamis 26-11-1709 met nr. 18.
18. Sijbille Braems (Sibille Braams)
19. Aren Corneelise Roelof (Aren Comelisse Ruijlof)

otr. Middelhamis 31-3-1697 met nr. 20. Hij transporteert op 27-5-1722 een huis aan Jacob Jans van
Cakom, staande zuidzijde Oostdijk.

20. Jannie Corneels Reuter (Jannetje Comelisse Ruijter)
Zij woont in 1731 in een eigen huis aan de noordzijde Westdijk, nr. 162 (huurwaarde ƒ40,—).

21. merk gesteld door Cornelis Arense Paest (Comelis Arens Post)
otr. Middelhamis 12-9-1704 met nr. 22.

22. merk gesteld door Magtael Willins Biel (Machteld Willems Bijl)
23. merk gesteld door Maeneynien lans Kaem (Maartje Jans Kom)
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Zij woont in een eigen huis aan de noordzijde Westdijk, nr. 162 (huurwaarde ƒ 40,-).
24. merk gesteld door Nel Geretse Kuningh (Neel Gerrits Koning)

tr. Middelharnis 1-6-1698 met nr. 23. Woont in 1731 in een eigen huis noordzijde Oostdijk, nr. 235
(huurwaarde ƒ 20,-).

25. merk gesteld door Gleyn lakopse Lanckbroeck (Gleijn Jacobs Langbroek)
tr. met nr. 26

26. merk gesteld door Kateleyntie Pieters Taris (Katelijntje Pieters Taris)
27. merk gesteld door Tomis lakopse Visser (Thomas Jacobs Visser)

overl. Middelharnis, aangifte 30-11-1752 (classis ƒ3,-), woont in 1731 in een eigen huis aan de
zuidzijde Kaai, nr. 195 (huurwaarde ƒ 72,-), tr. Middelharnis 25-8-1706 met nr.28.

28. merk gesteld door Iannetien lakops van der Kragh (Jannetje Jacobs van der Kraag)
29. merk gesteld door tuentien menens houwer (Teuntje Maartens Houwer)

overl. Middelharnis, aangifte 23-11-1725 (memorie).
30. Gerret Jonker (Gerrit Jonker)
31. Jannetje Gabriels de Jonge (Jannetje Gabriëls de Jonge)
32. Wouter Maertense van Heest (Wouter Maartens van Heest)

wedr. van Adriana Cornelisse Honden Uit, tr. Middelharnis 12-7-1708 met nr. 33.
33. merk gesteld door Sijetie Dircks van de Roovaerdt (Sijtje Dirks van de Roovaard),

woont in 1731 in een eigen huis zuidzijde Nieuwstraat, nr.84 (huurwaarde ƒ 30,-)
34. Sijmon van Gelder (Simon van Gelder)

tr. Middelharnis 12-7-1708 met nr. 35.
35. merk gesteld door Maije Uacob van Dale (Maatje Jacobs van Dale)
36. Tennis Bastijaense de Blomme (Teunis Bastiaans de Blomme)

wedr., tr. Middelhamis 10-7-1707 met nr. 37. Hij woonde in 1731 in een eigen huis zuidzijde Oost-
dijk, nr.244 (huurwaarde ƒ 24,-).

37. merk gesteld door Marija Antonis van Dale (Maria Antonisse van Dale)
38. Trijntje Frans Kult (Trijntje Fransse Kuijl)
39. merk gesteld door Maetie Jans Kotte (Maatje Jans Kotte)
40. merk gesteld door Teunis Heijndrick One (Teunis Hendriks Otte)

tr. Middelharnis 29-4-1697 met nr. 39. Teunis woonde in een eigen huis noordzijde Oostdijk, nr. 222
(huurwaarde ƒ 24,-).

41. Arijantie Jacobs Vijnk (Ariaantje Jacobs Vink)
42. Bastijaense Tomisse Visser (Bastiaan Thomas Visser)

overl. Middelharnis 26-9-1735 (memorie), tr. Middelharnis 20-11-1695 met nr. 41. Hij woonde in
1731 in een eigen huis zuidzijde Nieuwstraat, nr.179 (huurwaarde ƒ 80,-).

43. Matje Cornelis van Kakom (Maatje Cornelisse van Kakom)
tr. Middelharnis 25-11-1691 Hendrik Maertens Houwer. Zij woonde in 1731 in een eigen huis west-
zijde Voorstraat, nr. 179 (huurwaarde ƒ 61,-).

44. Lisebet Heindricks Houwer (Liesbeth Hendriks Houwer)
ged. Middelharnis 25-12-1692, dochter van nr. 43.

45. BJW(Barend Jans Waterman)
tr. Sommelsdijk 7-1-1684 met nr. 46.

46. Lentien lans van der Iaght (Leentje Jans van der Jacht)
overl. Middelharnis, aangifte 13-3-1736 (classis ƒ 6.-)
Dit waren de ouders van Barend Barends Waterman, één van de hoofdpersonen bij de schermutselin-
gen rond de beroeping van een nieuwe predikant. Zij woonden in een eigen huis zuidzijde Westdijk,
uitkomende in de Nieuwstraat, nr. 128 (huurwaarde ƒ40,-) en bezaten ook een taanhuisje aan het
Vingerling, nr. 188 (huurwaarde ƒ 12,-).

47. Jacob Jacobse Pauwe (Jacob Jacobs Pauw)
op 5- i -1720 gekozen tot diaken, overl. Middelharnis, aangifte 1-5-1739 (classis ƒ3.-) , tr. Middelhar-
nis 28-10-1696 met nr. 48. Hij verhuurde een huis noordzijde Kaai en Vingerling, nr. 179 (huurwaar-
de ƒ 54,-).

48. Nelje Maertens van Heest (Neeltje Maartens van Heest)
49. merk gesteld door loesien tenders Houwer (Joostje Leenderts Houwer)
50. merk gesteld door Maetien Arens Hogesin (Maatje Arens Hogesin)

tr. met nr.75. Zij woonde in 1731 in een eigen huis met schuur aan de Ring, nr. 33 (huurwaarde
ƒ38,-).

51. merk gesteld door Pouwelis Peschierse de Korte (Paulus Passchiers de Korte)
tr. Middelharnis 21-1-1714 met nr. 52.
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52. merk gesteld door lannetien Baestiaense Visser (Jannetje Bastiaans Visser)
53. merk gesteld door Pieter Barense Waterman (Pieter Barends Waterman)

tr. Middelharnis 13-11-1707 Anna Hermans Verhagen.
54. merk gesteld door lannetie Pieters Masteluyn (Jannetje Pieters Masteluijn)

tr. Middelharnis 13-7-1710 Cornelis Jans Krijger.
55. merk gesteld door Maetien Willims van Kakum (Maatje Willems van Kakom)

tr. als weduwe Middelharnis 30-11-1702 Gerrit Pieters Konings.
56. merk gesteld door Neltien Arens van den Toel (Neeltje Arens van den Tol)

tr. Middelharnis 30-11-1702 Teunis Pieters Post.
57. merk gesteld door Annetie Arens van den Toel (Annetje Arens van den Tol)

tr. Middelharnis 14-4-1714 Pieter Wouters. Zij woonde in 1731 in een eigen huis noordzijde West-
dijk, nr. 163 (huurwaarde ƒ 34,—).

58. merk gesteld door Wouterrina lans de Ridder (Wouterina Jans de Ridder)
59. merk gesteld door Zoetien Lenders van den Tol (Soetje Leenderts van den Tol)
60. merk gesteld Aoor Arent Barense Waterman (Arent Barends Waterman)

tr. Middelharnis 30-10-1712 Maetje Simons.
61. merk gesteld door Kaetien lans van Talen (Kaatje Jans van Talen)
62. Willemtje Willems (Willemtje Willems)
63. merk gesteld door Maerten Arensen van den Toel (Maarten Arens van den Tol)

tr. Middelharnis 14-5-1713 Martijntje (Bink ?). Hij verkocht 11-5-1714 een huis aan Leenden Her-
mans Buurman. Zie ook onder nr. 85.

64. merk gesteld door lan Lender Tuyter (Jan Leenderts Tuyter)
otr. Middelharnis 8-10-1694 Maartje Thomas Herweijer.

65. Kornelis van Gelder (Cornelis van Gelder)
66. Toenge Jans Houwers (Teuntje Jans Houwers)
67. merk gesteld door Annetien Arens van Klinck (Annetje Arens van Klink)

overl. Middelharnis, aangifte 23-3-1730 (memorie), tr. Middelharnis 20-4-1696 Maarten Woutersz
van Heest.

68. merk gesteld door lannetie Willems Langhbroeck (Jannetje Willems Langbroek)
tr. Middelharnis 16-9-1708 met nr. 8.

69. merk gesteld door Aeriaentie Heynderick Hogeven (Ariaantje Hendriks Hogesin)
tr. Sommelsdijk 11-9-1692 met nr. 3.

70. Kornelija Arens Leuijendicks (Cornelia Arens Luijendijk)
71. Ermtie Heijndericks Kapermans (Ermtje Hendriks Kapermans, ook wel Arentje)
72. merk gesteld door Arentie Stoeffels Schutter (Arentje Stoffels Schutter)
73. Klara Tobijas (Klara Tobiasse)

overl. Middelharnis 26-10-1722 (memorie), tr. met nr. 81.
74. merk gesteld door lan Lenderse Baen (Jan Leenderts Baan)
75. Antonij Klaasz Rijke (Antony Klaase Rijke)

tr. Middelharnis 10-5-1712 met nr. 50.
76. Mattheus Duijm (Mattheus Cornelisse Duijm)

woonde in 1731 in een eigen huis aan de Ring, nr. 10 (huurwaarde ƒ 27,-).
77. Korstiijaan Jacobse Paaw (Korstiaan Jacobs Pauw)

tr. Middelharnis 18-12-1707 Leuntje Jacobs Konings. Hij verhuurde in 1731 een huis aan de noordzij-
de Westdijk, nr. 171 (huur ƒ 37,-).

78. merk gesteld door Sturrim Arense Paes (Storm Arens Pas)
stuurman, tr. Middelharnis 4-2-1692 Maetje Abrams. Hij verkrijgt op 29-7-1722 een boomgaard van
Steven Willems van Kakom. Zijn weduwe woonde in 1731 in een eigen huis aan de noordzijde West-
dijk, nr. 172 (huurwaarde ƒ 37,-).

79. MaeieAb.hss (Maatje; de rest van de handtekening is onleesbaar)
Vermoedelijk gaat het hier om Maatje Abrams, de echtgenote van nr. 78.

80. Maeie Sturms Pas (Maatje Storms Pas)
81. Heyndrick Arense Pas (Hendrik Arens Pas)

tr. met nr. 73.
82. Leenden de Vogel (Leenden Jans de Vogel)

overl. Middelharnis, aangifte 11-3-1745 (classis/ 15,—),tr. Middelharnis 16-5-1701 Catharina Jans van
Dalen, overl. Middelharnis, aangifte 27-10-1723 (classis ƒ3,-). Hij woonde in 1731 in een eigen huis aan
de noordzijde Westdijk, nr. 154 (huurwaarde ƒ 35,-). Ook verhuurde hij nog een huis aan de zuidzijde
Nieuwstraat, nr. 105 (huur ƒ 42,-) en een huis aan de zuidzijde Westdijk, nr. 114 (huur ƒ41,—).
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83. merk gesteld door loest Arense Paes (Joost Arens Pas)
tr. Middelharnis 16-6-1711 met nr. 93. Joost woonde in 1731 in een eigen huis westzijde Voorstraat,
nr. 70 (huurwaarde ƒ 56,—).

84. merk gesteld door Maetien Arens Paes (Maatje Arens Pas)
85. merk gesteld door Lenden Arense van den Toel (Leendert Arens van den Tol)

overl. Middelharnis, aangifte 17-5-1741 (classis ƒ 6,—), tr. Middelharnis 13-4-1705 met nr. 84. Samen
met zijn broers Maarten (zie nr. 63) en Pieter, alsmede Pieter Barents Waterman (zie nr. 53), transpor-
teerde hij op 4-5-1724 een huis aan Aren van Gelder, die gehuwd was met Neeltje Arens van den Tol.

86. Lijesebedt IJans Rike (Liesbeth Jans Rijke)
tr. met nr. 7.

87. merk gesteld door lannetien Dircks (Jannetje Dirks)
88. merk gesteld door Willem Mateuwissen Piel (Willem Mattheuse Pijl)

ged. Ooltgensplaat 10-10-1677, begr. Middelharnis 20-5-1749, tr. Middelharnis 19-5-1709 Maatje
Jacobs Konings, ged. Middelharnis 3-10-1683, begr. Middelharnis 5-9-1748.

89. Leendert Elsevier (Leendert Elsevier)
tr. Middelharnis 6-10-1715 Zara Post. Leendert woonde in 1731 in een eigen huis met schuur aan de
oostzijde Voorstraat, nr. 276 (huurwaarde ƒ 66,-). Adriana Vierniet, wed. van Jan Groenendijk, ver-
kocht 18-2-1719 een huis aan Leendert.

90. Corneles Aerse (Cornelis Aarts)
91. Steile Willms (Stijntje Willems Frater)
92. merk gesteld door Jan Jansse van der Velde (Jan Jans van der Velde)

tr. Middelharnis 30-12-1711 Lena Cornelisse Vroegenoest. Hijwoondein 1731 in een eigen huis aan
de Ring, nr. 5 (huurwaarde ƒ 24,-).

93. merk gesteld door Tannetje Krelis (Tannetje Krelisse, ook wel Cornelisse)
Zij is mogelijk identiek met Annetje Krelisse Wafelbakker.

94. merk gesteld door Aegtje Davits (Aagje Davids Userman)
95. Krelis Pieterse Kalle (Cornelis Pieters Kalle)

tr. Middelharnis 5-5-1715 met nr. 94.
96. Jan ver Broeck (Jan van den Broeck) ,
97. Neltien Pieters van Leynen (Neeltje Pieters van Leynen)

Veel dank aan Jan Both en Marcel Verolme, die het door adviezen en verwijzing naar
bronnen mogelijk hebben gemaakt dit artikel te schrijven.

Geraadpleegde bronnen
Aangezien de gegevens in dit artikel slechts aan een zeer beperkte set van brondocumenten is ontleend, zijn
geen noten opgenomen. Er is hierna volstaan met een opsomming van de gebruikte bronnen.
- Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.
- Ds. B. Boers, Beschrijvingen van het eiland Goederede en Overftakkee, Sommelsdijk, 1843.
- H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse Studenten 1550-1750, Tilburg, 1979.
- J.L. Braber, Historie Nederlands Hervormde Kerk Middelharnis, Middelharnis, 1976.
- Drs. M. Langenbach, Een eigenzinnige dame: Maria Duijst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude

en oprichtster van de Fundatie van Renswoude in Jaarboek Oud-Utrecht 1994, pag. 85-112.
- Dr. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse Hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht, 1996.
- Centraal Bureau voor Genealogie, Collectie W.M.C. Regt, Naamlijst Hervormde predikanten in Zuid-

Holland, deel 6 (classis Brielle).
- Algemeen Rijksarchief, Hof van Holland, inv.nr. 5390A.3, criminele papieren betreffende de ongere-

geldheden in Middelharnis rond het beroepen van een nieuwe predikant.
- NHK Middelharnis, Archief Diaconie, Kerkvoogdij en Kerkeraad, inv.nr. 3, lidmatenlijst 24-9-1719.
- Gemeentearchief Middelharnis, Groot Placaatboek deel V/pag. 606.
- Rijksarchief Zuid-Holland, Familiearchief Otgens, inv.nr. 4, 36, 41, 316, 354, 488 en 494.
- Gemeentearchief Middelharnis, Oud Archief Middelharnis, inv.nr. 4, Resolutieboek van Schout en

Schepenen 1688-1742.
- idem, inv.nr. 446, correspondentie met de Ambachtsheren inzake het beroepen van predikanten 1714-

1792.
- Algemeen Rijksarchief, Financie van Holland, in.nr. 506, verponding 1731.
- Rijksarchief Zuid-Holland, Oud rechtelijk Archief Middelharnis, inv.nrs. 6 en 7.
- DTB Middelharnis
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16

GERRIT ZOON

zn. van Johannes
Zoon en

Adriaantje van
Prooijen

schipper

geb. Middelhamis
13-12-1799

overl. Middelhar-
nis 8-7-1866

tr. Middelham

17

MAATJE
(MAIJKE)

STOLK

dr. van Andries
Stolk en Leuntje

van den Tol

ged. Sommelsdijk
27-12-1800

overl. Middelhar-
nis 6-5-1866.

is 16-4-1820

e

GERRIT ZOON

schippersknecht. later schipper

geb. Middelharnis 19-3-1835

overl. Middelharnis 28-10-1892

tr. Middelhan

ia

GERRIT SPUU

zn. van Pieter
Spuij en Marijtje

Hordijk

visser

geb. Pemis
10-8-1810

overl. Middelhar-
nis 8-10-1847

tr. Middelhan

19

MARIA
JONGEJAN

dr. van Arij en
Maria Gerritse

Stapel

ged. Middelharnis
20-3-1809

overl. Middelhar-
nis 5-9-1853

is 28-8-1834

9

PIETERTJE SPUU

dienstbode

geb. Middelharnis 14-1-1836

overl. Middelharnis 27-9-1888.

lis 27-4-1860

GERRIT ZOON
4

schippersknecht en beurtschipper

geb. Middelhamis 22-6-1861
overl. Middelharnis 30-5-1938

20

PIETER DE
BERG

zn. van Mozes de
Berg en Aagje de

Ruijter

arbeider

wrsch. ged. Oude-
Tonge 17-11-1762
overl. Oude-Tonge

25-8-1820

buiten

21

AALTJE
VERHULST

(VAN HUI£T)

dr. van Machiel
van Hulst en

Neeltje Bastiaans
Droger

ged. Dirksland
7-12-1773

overl. Oude-Tonge
6-12-1840

echt

10

JACOB DE BERG

kuiper

geb. Oude-Tonge I8-9-1816

overl. Nieuwe^Tonge 2I-3-1902

tr. Middelhamis 18-11-1887

GERRIT ZOON
beurtschipper

geb. Middelhamis 7-8-1888
overl. Dirksland 13-8-1973

tr. Oude-Ton

22

LEENDERT
VAN OEN BERG

zn. van Jacob van
den Berg en

Tanneke de Leeuw

kleermaker

ged. Klundert
10-3-1799

overl. Oude-Tonge
8-3-1865

tr. Oude-Ton

23

CORNELIA
VAN

BODECOM

dr. van Comelis
van Bodegom en
Lijntje de Vogel

geb. Oude-Tonge
1799

overl. Oude-Tonge
28-5-1846

ge 3-8-1821

LIENTJE VAN DEN
BERG

geb. Oude-Tonge 7-3-1830

overl. Oude-Tonge 18-12-1896.

>e 29-3-1850

NEELTJE DE BERG

dienstbode

geb. Oude-Tonge 29-9-1862
overl. Middelharnis 15-5-1914

tr.

geb. Sommelsdijk 1-1-1918,
te Sommelsdijk, overl.

5

2

Sommelsdijk

GERRIT
muziekleraar,
Sommelsdijk
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24

CORNELIS
VAN DEN BERG

zn. van Frans van
den Berg en
Adriaantje

van de Polder

arbeider, koopman

ged. Sommelsdijk
13-4-1794

overl. Sommels-
dijk 12-3-1860

tr. Sommelsd

25

CORNELIA
VAN (DE)

WIJNGAAR-
DEN

dr. van Arij van de
Wijngaarden en

Neellje Vlot

dienstmaagd

geb. Giessendam
ca. 1789

overl. Sommels-
dijk 23-10-1825

jk 6-12-1814

12

FRANS VAN DEN BERG

kleermaker

geb. Sommelsdijk 5-4-1816

overl. Sommelsdijk 20-5-1869

tr

26

FRANS HEN-
DRIK MK1JKK

zn. van Jacob
Meijer en

Catharina Geerts

schoenmaker

ged. Enen
20-8-1780

overl. Willemstad
15-12-1847

tr. Etten 2

27

ANNA CATHA-
RINA

ROCKENS/
ROKKER

dr. van Kaspar
Rockens en

Margrira Duimen

geb. Standaardbui-
ten ca. 1771

overl. Willemstad
16-12-1839

7-5-1804

13

SAARTJE MEIJER

geb. Etten 14-5-1814

overl. Sommelsdijk 6-10-1895.

FRANS HENDRIK VAN DEN

kleermaker

geb. Sommelsdijk 3-1-1849
overl. Sommelsdijk 4-1-1932

9-3-1917

ZOON
koordirigent, pianist, organist en componist
(gem. Middelharnis) 14-5-1997.

6

BERG

28

BASTIAAN
MEEUWIS

7.n. van Bastiaan
Meeuwis en
Geertrui NN

arbeider

overl. Stellendam
(gem. Goederee-

de)23-l-18l4

tr. Stellenda

29

TIJSJE KOESE

dr. van Pieter
Johannesse Koese

en Comelia
Jacobse

de Munnick

ged. Nieuwe-Ton-
ge 14-12-1766

overl. Stellendam
5-1-1831

n 16-2-1794

14

BASTIAAN MEEUWIS

kurassier, arbeider

geb Stellendam 17-9-1803

overl. Dongen 4-1-1881

tr. Dongen

30

ADRJAAN VAN
DER DUSSEN

zn. van Ruth van
der Dussen en
Maria van Os

schoolmeester

ged. 's-Graven-
moer 8-3-1778

overl. Dongen 8-
10-1873

tr. "s-Gravenm

31

THEUNTJE
(DE) BOET

geb. Woudrichem
ca. 1776

overl. Dongen
6-12-1825

oer 2-12-1806

15

HELENA JACOBA VAN
DER DUSSEN

kantwerkster

geb. VGravenmoer 4-12-1808

overl. Dongen 22-4-1898

19-12-1833

7

JOHANNA MARIA MEEUWIS

dienstbode

geb. Dongen 10-11-1846
overl. Sommelsdijk 19-10-1909

tr. Sommelsdijk 4-4-1872

SARA VAN DEN BERG

geb. Sommelsdijk 5-4-1888
overl. Sommelsdijk 28-4-1953

3
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KWARTIERSTAAT VAN GERRIT ZOON

samengesteld door W.G. VISSER

De nu inmiddels twee jaar geleden overleden Gerrit Zoon was in de naoorlogse perio-
de gedurende vele jaren één van de beeldbepalende figuren in het Flakkeese muziekle-
ven. Als in Sommelsdijk gevestigd muziekleraar heeft hij tal van leerlingen het piano-
spel bijgebracht of bekwaamd in de zangkunst. Als dirigent heeft hij de leiding gehad
over diverse koren. Met name op het gebied van de zang en de koormuziek liggen zijn
verdiensten. Een aantal composities voor koor staat op zijn naam. De meeste bekend-
heid verwierf hij met het-mede door hemzelf in 1935 opgerichte- mannenkoor 'Ons
Koor' uit Sommelsdijk waarmee hij veel prijzen op concoursen in de wacht heeft
gesleept. Met dit koor behaalde hij in 1951 op het landelijke concours in Utrecht in
de ere-afdeling de eerste prijs. Verder was hij meer dan een kwart eeuw organist in
de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk waar zijn orgelspel veel waardering kreeg. In een
tijd waarin het specialisme steeds meer veld won in de muziekbeoefening was hij een
typische laatromantische vertegenwoordiger van die in de regio werkzame categorie
van musici die hun vak op een zeer breed gebied uitoefenen.

UIT ANTWERPSE BRON (44)

xxviij marty 1533; Symon Noelgeseten tot Middelborch als facteur ende dienaer van
Digne Walraven poortersse tot Middelborch voirs., bekende opgebuert ende ontfaen
te hebben van Jacope Jacobss Henricxs de somme van xxxix 6 vj vleems eens, die der
voirs. Dignen competeerden ter saken van I C [=100] en Lij ponden cappers die zy
den voirs. Jacope vercocht ende gelevert heeft.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 183, f. 512verso] [M. V-K]
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DE AFKOMST VAN JACQUES VAN MAULDEN

door MARCEL A. VEROLME

In 1973 verscheen in Gens Nostra een kort artikel' over het geslacht Van Mouden van
de hand van wijlen J.L. Braber. De daarin gepresenteerde genealogie begint met Jac-
ques van Maalden, wiens naam later als Jacob van Mouden werd geschreven. Vanaf
1613 wordt Jacques regelmatig genoemd als schepen van Stad aan 't Haringvliet en
als gezworene respectievelijk penningmeester van de onderhorige polder Oude Stad.
Blijkens vooroorlogse aantekeningen van P.D. Vos trad hij op 1 november 1609 te
Scherpenisse in het huwelijk met Leunke Jacobs. Leunke was een jongedochter van
Poortvliet, doch woonachtig in Scherpenisse. Jacques stond te boek als jonggezel van
Antwerpen, wonende te Sint Annaland. Uit het huwelijk van Leunke en Jacques zijn
drie kinderen bekend: Maartje, David en Suzanna. De laatste twee namen waren in die
tijd bepaald niet alledaags op Flakkee.

De Voorstraat in Stad aan 't Haringvliet

Hoewel het geslacht Van Mouden met het overlijden van Jacques' kleinzoon Arent
Davids van Mouden in mannelijke lijn is uitgestorven, komt de naam Van Mouden in
menige Flakkeese kwartierstaat voor. Zo stammen de hedendaagse families Nijpjes
en Nipius af van Jacques' dochter Suzanna, die gehuwd was met Pieter jans Nyptgius.
Ook in mijn eigen kwartierstaat duikt de naam Van Mouden twee maal op. Reden
genoeg om eens te kijken of er meer te vinden is over de Vlaamse afkomst van Jac-
ques van Mouden.
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De Antwerpse doopboeken, waarvan de oudste teruggaan tot 1560, waren het be-
ginpunt van het onderzoek. De doop van Jacques werd helaas niet gevonden. Wel
echter die van Cornelius, Susanna en Thomas, die op respectievelijk 9-4-1573, 7-2-
1577 en 22-3-1578 in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk werden gedoopt als kinderen van
Mr. David van Mauden en ene Susanna. Zou het toeval zijn dat we de voornamen van
dit ouderpaar terugvinden bij de kinderen van Jacques van Mouden te Stad aan 't
Haringvliet ?

Een belangrijke bron in Antwerpen is de collectie schepenregisters, die voor een
aanzienlijk deel is ontsloten door primitieve jaarklappers op 'Coopers en Comparan-
ten'. Via deze klappers komen we onder andere terecht bij een akte van 5 september
15802. In deze akte geeft Mr. David van Mauden, gezworen medicijn alhier, als man
en momber van Susanne Olaertsdr, machtiging aan Johan Olaerts, heer van Oestee,
schout en dijkgraaf tot 'Iersen' (= Yerseke) in Zuid-Beveland, en aan Gielis van Florij,
procureur in Den Haag, om namens hem, in genoemde kwaliteit, een proces te voeren.
Eerder al, op 14 maart 1577, machtigt David de broers Jan en Peter Adriaensz., wo-
nende te Iersen, voor het afhandelen van al zijn 'debita et debenda in Suytbevelant'3.
Op 5-8-1583 geeft David volmacht aan Pieter Adriaen Coster (mogelijk identiek aan
Peter Adriaensz. uit de akte van zes jaar eerder), om al zijn schulden, cijnzen, renten,
tienden, pachten, resten en gebreken te innen 'in Seelant en in den Ruygen Hil'4. Het
lijkt erop dat David via zijn vrouw belangen en relaties heeft in en rond Yerseke en in
de polder Ruigenhil bij Willemstad (of eventueel in de gelijknamige polders bij het
verder weg gelegen Alblasserdam of bij het Flakkeese Melissant5). Aanleiding om ook
de archieven van Yerseke aan een nader onderzoek te onderwerpen.

In de schepenakten van Yerseke komen we inderdaad enkele bekenden tegen. Zo
vinden we in 1596 een getuigenverklaring over de deling anno 1574 tussen de kinde-
ren en erfgenamen van Olaerdt Cornelisse, met namen Jan Olaerdts Oestee, Cornelis
Lems, Jan Reijnouts' dochter, David van Mauden, Cornelis de Witte en Jacques
Godtschalclê'. Op 7 maart 1598 transporteert Jan Olaerdtse Oestee een stuk weiland
uit naam van Susanna Olaerdts van Oestee, weduwe wijlen doctor David van Mauden,
waartoe hij tevens gemachtigd is door haar zonen Hans en David van Mauden7. Een
akte van 28 november 1598 is nog interessanter. David van Mauden, als procuratie
hebbende van zijn moeder Susanna Olaerdts en van zijn broeders Hans van Mauden,
voor zichzelf en zich sterk makende voor Cornelis van Mauden, wezende buitens-
lands, en Jacques van Mauden, minderjarig, verschijnt ter schepenbank voor het trans-
port van 6 gemeten 92 roeden weiland8. Ondersteund door de vernoeming van zijn
kinderen meen ik dat hiermee voldoende aannemelijk is gemaakt dat Jacques van
Mouden te Stad aan 't Haringvliet een zoon is van David van Mauden en Susanna
Olaerts van Oestee.

Om nog even stil te staan bij David: hij was bepaald geen onbekende in het Ant-
werpse. Als jongeman studeerde hij geneeskunde aan de universiteit van Padua in
Italië. Deze universiteit genoot onder meer bekendheid op het gebied van de anatomie.
De Antwerpse magistraat stelde hem vervolgens aan om les te geven in ontleed- en
heelkunde aan de dan net opgerichte stedelijke chirurgijnsschool. In 1583 verscheen
een boek van zijn hand, getiteld 'Bedieninghe der anathomie'. Vermoedelijk was
David ook betrokken bij de medische behandeling van Willem de Zwijger, na de op
18 maart 1582 te Antwerpen op hem gepleegde aanslag. In zijn boek gaf David een
uitgebreide beschrijving van de schotwond aan het hoofd van de prins en van de le-
vensbedreigende bloedingen die daarvan het gevolg waren9.
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Nu de link tussen Flakkee en Antwerpen eenmaal bevestigd is blijkt het niet al te
moeilijk te zijn om nog verder terug in de tijd te gaan. Op 9 maart 1573 verschijnt
'Thomas van Maulden meesterThomasse wijlen' voorde Antwerpse schepenen. Hij
verkoopt aan zijn broer Mr. David van Maulden, medicijn, een rente op een huis aan
de Nieuwstraat, genaamd 'de Vaertstede'l0. Enige tijd daarvoor, op 2 december 1570,
transporteert David als gemachtigde van zijn vader Mr. Thomas van Mauden, chirur-
gijn, een 'huys metter plaetsen, cueckene, oppercamere, keldere, etcetera', staande op
de Driesch, aan Joos Bulteel, zijdebereider. Thomas had dit huis verkregen op 23
december 1549 van Jan Reynaerts cuyper en Anthonie Bollekens. Op 14juli 1557 was
het pand hem aangekaveld uit de scheiding en deling tussen Thomas ter eenre en zijn
wettige voorkinderen, verwekt bij wijlen Petronella sDonders, ter andere zijde".
Overigens is David geboren rond 1538/1539, blijkens een leeftijdsaanduiding in een
notarisakte van 156912.

Thomas van Maulden filius Hendrick wordt op 9 mei 1544 ingeschreven als poorter
van Antwerpen. Hij heet afkomstig te zijn van Ronse (Renaix), een oude lakenindu-
striestad op de Vlaams-Waalse taalgrens. Als beroep is dan nog makelaar opgege-
ven13. Op 10 oktober van dat jaar wordt de barbier Claes van Mauden eveneens als
poorter geregistreerd14. Ook hij is afkomstig van Ronse en verwantschap lijkt aanne-
melijk, mede gezien zijn beroep dat veelal in combinatie met dat van chirurgijn werd
uitgeoefend.

Die gedachte blijkt juist. Enkele jaren eerder, op 16 november 1541, treden 'Claes
ende Thomaes van Maulde, gebruederen, Meester Henricxsonen wijlen' samen op.
Beiden wonen dan al te Antwerpen. Op genoemde datum machtigen zij enkele perso-
nen uit Ronse om hen te vertegenwoordigen bij een zakelijke transactie. De transactie
betreft de verkoop door hun zuster Katlyne van het haar toekomende derde deel in een
woning te Ronse, die hun gezamenlijk is aanbestorven van Henrick van Maulde en
Gerardyne Pijns, hun vader en moeder15. Volgens een akte van 8 oktober 1554, waar-
in Thomas en Claes hun aandeel in het huis verkopen, blijkt de woning te zijn gelegen
aan de Steenbrugge te Ronse'6. Thomas van Mauden filius Meester Heyndricx komen
we overigens al eerder tegen wanneer hij op 23 juni 1529 als poorter van Pamele
(thans een deel van Oudenaarde) wordt ingeschreven17. Hij is dan chirurgijn en zou
geboren zijn in Ronse, dat slechts luttele kilometers verderop ligt.

De archieven van Ronse geven helaas niets prijs over Thomas en Claes. Ook over
hun vader, Mr. Hendric, is daar niets gevonden. Wel komen er enkele onderling ver-
wante Van Mauldens voor, zoals Lodewijk van Maulden die in de periode 1506-1527
meerdere malen als schepen fungeert18. Zeer waarschijnlijk moet de vader van Mr.
Hendric worden gezocht onder de gebroeders Mahieu, Jan en Hendric van Maulden,
die op 20-7-1474 samen met hun zusters Woube, Robbine, Bille en Jane en hun vader
Renault, het erfdeel van hun overleden moeder Catheline Huusmans verdelen19. Ver-
schillende kleinkinderen van Renault van Maulden zijn rond 1500 al meerderjarig. In
die generatie zou ook Mr. Hendric passen. In theorie is het zelfs mogelijk dat Hendric
uit Ronse identiek is met Mr. Hendric, de vader van Thomas en Claes. De grote tijd-
verschillen maken dat echter niet zo waarschijnlijk. Thomas en Claes zullen vermoe-
delijk ergens rond 1500 zijn geboren, terwijl Hendric te Ronse al in 1461 als belender
is vermeld20 en dus vermoedelijk vóór 1440 ter wereld kwam. De kinderen van Hen-
dries broers en zussen zagen het levenslicht in de periode van ruwweg 1465 tot 1480.

Saillant detail is dat Hendric van Maulden filius Renault in 1492 eigenaar blijkt te
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zijn van een huis aan de Cruysstrate21. Deze straat kwam uit op de eerder genoemde
Steenbrugge, waar in 1541 het hiervoor vermelde huis van de dan overleden Hendric
van Maulden (Thomas' vader) staat. Het is niet uitgesloten dat het hier om hetzelfde
huis gaat.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is een stamreeks Van Maulden (ook wel: Van
Maude, Van Mauden, Van Maulde, De Maulde, Van Mouden en diverse andere
schrijfwijzen) opgezet, waarbij de gegevens uit de eerdere publicatie hier en daar van
achtergrondinformatie zijn voorzien. Met aanvullend onderzoek is deze stamreeks
beslist nog verder aan te kleden. Of ooit voldoende bewijzen voor aansluiting op de
oudste generaties zal worden gevonden, is twijfelachtig. Het beschikbare archiefmate-
riaal van Ronse en Oudenaarde is - voor zover de leesbaarheid dat toeliet - vrijwel
integraal doorgenomen. Een groot gemis voor het onderzoek is het ontbreken van de
akten van verkoop van Ronse van vóór 1545. Of er een verwantschap bestaat met het
vooraanstaande geslacht De Maulde uit het nabije Doornik (Tournai) is niet bekend.
Aanwijzingen in die richting zijn in elk geval niet gevonden. Wel is het aannemelijk
dat beide families hun naam ontlenen aan het dorpje Maulde, dat zo'n zestien kilome-
ter ten zuiden van Ronse en elf kilometer ten oosten van Doornik ligt.

Stamreeks
A. Renault van Maulden, tr. Catheline Huusmans, overl. vóór 20-7-1474.

Op 6-12-1456 wordt Renault genoemd als belender22. Op 20-7-1474 vindt de scheiding en deling plaats
tussen Renault van Maulden enerzijds en Mahieu, Jan, Hendric, Woube met haar man Jan Boukenooghe,
Robbine met haar man Jan van den Bossche, Bille en haar man Jacob Roelf, en Jane van Maulden, allen
kinderen van Renault van Maulden en wijlen Catheline Huusmans19. Laatst bekende vermelding van
Renault dateert van 23-4-1479, wanneer hij belender is van een stede liggende in de Marywee bij
Ronse23.

Uit dit huwelijk:

1. Mahieu van Maulden, overl. vóór 12-6-1480, tr. Heyle Schiethaes, dr. van Jan
Schiethase.

Heyle Schiethaes, weduwe van Mahieu van Maulden, treedt op 12-6-1480 op samen met Jan
Schiethase en Henderic van Maulden, de voogden van haar dochter Maykin van Maulden24. Jan
Schiethase blijkt de vader van Heyle te zijn25. In september 1500 wordt Jan Schiethase voor het
laatst als voogd van Mayken van Maulden genoemd .

2. Jan van Maulden, overl. tussen 26-9-1502 en 18-7-1507, tr. Barbete sPotters.
Jan was eigenaar van een stede aan de Markt te Ronse, waarop hij 6-9-1484 een rente vestigt27.
Een deel van deze stede ruilt hij 26-9-1502 voor een goed van Pieter den Blaes filius Godefroots,
gelegen aan de Spillegemstraat, buiten de vesten van Ronse28. Joos Been en zijn vrouw Mayken
van Maulde, de dochter van Jan, verkopen op 18-7-1507 een vierde deel in de stede van wijlen
haar vader29.

3. Heyndric van Maulden, schepen van Ronse 1488-148930.
De oudste vermelding van Heyndric dateert van 3-6-146120, wanneer hij als belender wordt ver-
meld. Hendrik komt vele malen voor als belender, voor het laatst in 149431. Hij heeft onder meer
bezittingen in het Lancveld.

4. Woube van Maulden, tr. Jan Boukenooghe.
5. Robbine van Maulden, tr. Jan van den Bossche.
6. Bille van Maulden, tr. Jacob Roelf, overl. tussen 20-7-1474 en 14-2-1478.

Bille treft op 14-2-1478 een regeling betreffende de erfenis van haar man, met hun kinderen Pieter,
Renault, Hermes, Adriaen, Jane, Belle en Calle32.

7. Jane van Maulden.
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Vermoedelijk is één van de broers Mahieu, Jan of Heyndric de vader van de hierna
onder I vermelde Mr. Heyndric van Maulden. Het is zelfs denkbaar, maar niet zo
waarschijnlijk, dat Heyndric te Ronse identiek is met Mr. Heyndric.

I. Mr. Heyndric van Maulden, overl. vóór 16-11-1541, tr. Gerardyne Pijns.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Mr. Thomas, volgt II.
2. Mr. Claes van Maulden, barbier, poorter van Antwerpen 10-10-154414, overl. na

8-10-1554.
'Claes en Thomaes van Maulde, gebruederen, Mrs. Henricxsonen wijlen', wonende te Antwerpen,
constitueren op 16-11-1541 Jan van derLocht, Joos de Blauwere, Hermes Martel en Claes Maes, al-
len wonende te Ronse, om namens hen op te treden en in te stemmen met de koop en voorwaarden
die Hermes Becau onlangs heeft gedaan met Katlyne van Maulde, hun zuster, aangaande het derde
deel dat haar competeert in een 'huys metten hove, gronden ende alle zijnen toebehourten gestaen
ende gelegen tot Ronse', dat gebleven en verstorven is van hun vader en van Gerardyne Pijns, die hun
moeder was15. Op 8-10-1554 verkopen Claes en Thomas hun aandeel in het ouderlijk huis aan Jan
Baccaut Remeeusse wijlen, wonende te Ronse, die hiervoor een schuldbrief afgeeft. Het huis staat
in de Steenbrugge te Ronse en wordt aan de ene zijde belend door de koper en aan de andere zijde
door Roelant Sarteel'6. Hoe het Claes verder is vergaan is niet bekend. In Antwerpen zijn vooralsnog
geen verdere vermeldingen van hem aangetroffen. Ook is niet bekend of hij nageslacht had. Er is
echter een aanzienlijke groep Van Mauldens te Antwerpen die in ieder geval niet van zijn broer
Thomas afstammen. Misschien had Claes zes kinderen, te weten Hans (Jan), Jacques (Jacob), Lucia,
Mr. Gabriè'l, Emerentia en Louis van Maulden33, van wie de andere Antwerpse Van Mauldens af-
stammen. Er zijn tot nog toe geen stukken gevonden die deze gedachte ondersteunen.

3. Katlyne (Catharina) van Maulden, tr. Antwerpen (Onze-Lieve- Vrouwekerk) 8-4-
1548 (l e zondag na Pasen) Joris Seldenacker, chirurgijn te Wilrijk34.

II. Mr. Thomas van Maulden, geb. Ronse, chirurgijn, makelaar, poorter van Pamele
23-1-1529'8, poorter van Antwerpen 9-5-154413, overl. tussen 24-10-1570 en 9-3-
157335, tr.(l) Petronella sDonders, overl. vóór 14.7.1557, tr.(2) ? Maria N.N.

Op 23-12-1549 verkrijgt Mr. Thomas van Mauden, chirurgijn, het eigendom van een huis op de Dries
te Antwerpen36. Dit huis was genaamd Sint Adriaen, blijkens een akte van 14-7-155734. Op die datum
vindt de scheiding en deling plaats tussen Thomas ter ene en zijn meerderjarige dochter Katheryna en
zijn minderjarige kinderen Davidt, Thomaes, Lysbeth en Johanna, van wie Petronella sDonders de
moeder was, ter andere zijde. Voogden waren Jorisse Seldenacker, chirurgijn te Wilrijk en oom van
vaderszijde, Mr. Peeter de Donder en Jeremias de Donder. De laatste twee waren waarschijnlijk verwan-
ten van moederszijde, mogelijk ooms. Thomas behoudt het genoemde huis en zal aan Katheryna direct,
en aan de andere kinderen zodra zij zelf de kost kunnen verdienen, elk 39 ponden, 11 schellingen, 1
groot en 21 mijten uitkeren. Thomas vestigt een rente op het huis op 27-11-1565 ten gunste van Mr.
Zegher sHertogh de jonge en diens echtgenote, Anne Hantzetters37. Op het huis rust dan nog een schuld
van 28 ponden Brabants ten behoeve van Thomas' dochters Lysbeth en Johanna, ter zake van hun moe-
derlijk erfdeel. De zonen David en Thomas stellen zich borg voor hun vader. Thomas machtigt 24-10-
1570 zijn zoon David om al zijn goederen te administreren38. Een teken dat hij daar dan niet goed meer
toe in staat is. Kort daarna, op 2-12-1570 verkoopt David het ouderlijk huis aan de Dries 'metter plaet-
sen, cueckene, oppercamere, keldere', etc. aan Joos Bulteel, zijdebereider, na openbare veiling van 24-
11-1570". De koopsom bedraagt 280 Karolus gulden, waarvan er 276 met een schuldbrief worden
voldaan. In de akte staat dat Thomas het huis was aangekaveld uit de scheiding en deling tussen hem
en zijn wettige voorkinderen, van wie Petronella sDonders de moeder was. Het expliciete gebruik van
de term 'voorkinderen' suggereert dat Thomas na Petronella's overlijden is hertrouwd en mogelijk nog
één of meer kinderen had uit het tweede hu welijk had. De doop op 17-6-1567 in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Jacobus als zoon van Thomas van Maulden (die dan al aardig op leeftijd is) en ene Maria zou
daarmee in overeenstemming kunnen zijn. Jeremias de Donder, vermoedelijk een broer van Thomas'
eerste vrouw, was daarbij getuige.
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Uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):

1. Katheryna van Maulden.
2. Mr. David, volgt III.
3. Mr. Thomas van Maulden, chirurgijn, tr. Catlyne van den Gheere, d.v. Henrick

van den Gheere, balansmaker, en Diericxken Kint.
Mr. Thomase de Maulde, chirurgijn, echtgenoot van Catlyne van den Gheere, is betrokken bij de
boedelscheiding op 27-4-1565 'post pascha' tussen zijn schoonvader ter ene en zijn vrouw, haar
broer Lenaert, en hun minderjarige broers en zussen, met name Cornelis, Pieter, Elisabeth, Marie,
Vossele en Magdalena ter andere zijde. De voogden waren de genoemde Lenaert van den Gheere,
Adrianus van den Gheere en Jan Kints, de laatste twee vermoedelijk ooms van de kinderen39.
Thomas en Catlyne laten vier kinderen dopen in de Antwerpse St. Walburgiskerk, te weten Henri-
cus (4-12-1563), Adriaen (3-2-1565), Johannes (14-6-1566) en Katharina (27-1-1569). Bij geen
van de doopinschrijvingen is de moeder genoemd. Op 3-2-1565 treedt Henrick van den Gheere
echter op als getuige en de voornamen Henricus en Adrianus lijken uit de familie Van den Gheere
afkomstig. Omdat alle dopen bovendien in dezelfde kerk plaatsvonden, lijkt het aannemelijk dat
zij allen op hetzelfde gezin betrekking hebben. Op 9-3-1573 verkoopt Thomas van Maulden mees-
ter Thomasse wijlen aan zijn broer David een rente op het huis 'de Vaertstede' in de Nieuwstraat
te Antwerpen. Deze rente was hem aanbestorven van zijn neef, de vettewariër Adriaen Lauwers
des jongen Adriaensse, die deze samen met zijn vrouw Catelyne Witten op 22-12-1551 had verkre-
gen34.

4. Lysbeth van Maulden.
5. Anna (Johanna) van Maulden.

Joos Bulteel legt op 27-5-1570, als actie en transport hebbende van Anna van Maulden, beslag op
de goederen van Anna's vader, Thomas van Maulden. Thomas erkent dat het beslag terecht is en
dat Joos de goederen mag executeren indien hij niet binnen 6 maanden een bedrag van £
39:11:0:21 zal betalen dat hij hem schuldig is40. Op 24-11 -1570 wordt Thomas' huis aan de Dries
in het openbaar geveild. Koper is Joos Bulteel". Kennelijk is de executie dus doorgegaan.

Uit het tweede huwelijk (niet zeker):

6? Jacobus, ged. Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 17-6-1567.

III. Mr. David van Mauden, geb. 1538/3912, doctor in de medicijnen, medicijn physi-
cus, gezworen medicijn en prelecteur van de chirurgijns van Antwerpen, overleden
vóór 1-9-15954', tr. omstreeks 11-12-1570 Susanna Olaerts van Oestee, d.v. Olaert
Cornelisz. van Oestee en Digna van der Heyden.

Zusanna Olaert Cornelisdochter van Oestee, geassisteerd met haar man Mr. David van Mouden, doctor
in de medicijnen, verkoopt 19-6-1571 aan Gielis Lambrechts een erfelijke rente ten laste van de stad
Antwerpen en haar gemene ingezetenen42. Deze brief was door haar vader op 23-3-1562 gekocht voor
haar en haar broers en zusters en op 11-12-1570 aan haar gegeven ter gelegenheid van haar huwelijk.
Ten tijde van de verkoop is haar moeder, Digna van der Heyden, reeds overleden. De medische activitei-
ten van David worden nog eens geïllustreerd door een akte van 17-3-158O43. Daarin krijgt hij een erfelij-
ke rente toegewezen ter voldoening van de 'vicatiën en visitatiën' die hij heeft gedaan voor wijlen
Lansloot van Urssel, gewezen burgemeester van Antwerpen. Ook de stadsrekeningen geven blijk van
Davids functie. Enkele malen betaalt het stadsbestuur een bedrag van 20 pond Artois aan de gezworen
chirurgijns om daarmee een jaargage te betalen aan Mr. David van Mauden, 'hunnen prelecteur'44. Bij
akte van 5-12-1580 wordt zijn jaargage verhoogd tot maar liefst 50 pond45. De laatste betaling door de
stad vindt plaats in 1596 aan David junior, omdat diens vader dan is overleden46.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Hans van Mauden.
2. Corneli(u)s van Mauden, ged. Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 9-4-1573

(getuigen Jeremias de Donder, Metken Krents), uitlandig op 28-11-15988.
3. David van Mauden, geb. Antwerpen 1575, priester, gegradueerd kanunnik van St.
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Kwitantie van David van Manden: 'Ontfangen bij mij ondergeschreven van den Rentmeester
Generael der stadt Antwerpen de somme van 15 gulden ende 12 stuyvers vervallen den lójuly 1585

mij competerende voor het tabbaertlaeken als stadt-medicijn. Orconden mijns hanteekens anno 1585,
David van Mailden, Medicinae Doctor' (foto Stadsarchief Antwerpen)47.

Lebuinus te Deventer, pastoor van de St. Nicolaasparochie en vanaf 1609 van de
kapellekerk te Brussel, deken van het kapittel der collegiale kerk van Onze Lieve
Vrouw te Breda 1622-1637, overl. Brussel 8-4-1646.

David volgde de Latijnse school in zijn geboortestad en studeerde wijsbegeerte en godgeleerdheid
aan de universiteit van Leuven. Op 6-6-1606 behaalde hij bovendien het licentiaat in de wereldlij-
ke en geestelijke rechten. Hij speelde een belangrijke rol bij de hereniging van het Bredase kapittel
van Onze Lieve Vrouw. Samen met andere geestelijken moest hij Breda in 1637 verlaten, toen
Frederik Hendrik de stad veroverde. David stond bekend als een geleerd man en was auteur van
verschillende boeken48.
Bij de hier vermelde David past een klein voorbehoud. Hoewel zeker is dat David senior een gelijk-
namige zoon had, is het vooralsnog niet bewezen dat die identiek is met de hier genoemde gees-
telijke. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat er rond dezelfde tijd nog een andere David van
Maulden in Antwerpen zal zijn geboren. Er is geen enkele aanwijzing in die richting gevonden.
Ook het biografisch woordenboek, waaraan alle gegevens over de hier vermelde David zijn ont-
leend, veronderstelt een familierelatie tussen deze geestelijke ende beroemde geneesheer. Laatstge-
noemde zou volgens die bron omstreeks 1612 zijn overleden. Dat is echter onjuist gebleken46 .

4. Susanna van Mauden, ged. Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 7-2-1577 (ge-
tuigen Cosmo Cunij en Barbara Parafijns), vermoedelijk overl. tussen 1-9-1595
en 28-11-1598.

Op 1-9-1595 is nog sprake van een zuster van David van Mauden41. Op 28-11-1598 blijken er
alleen nog maar broers te zijn8. Het ligt dus voor de hand dat Susanna in die periode is overleden.
Een andere mogelijkheid is dat het om een andere zuster gaat, waarvan de doop niet is gevonden.
In dat geval moet Susanna zelfs al eerder zijn overleden.

5. Thomas van Mauden, ged. Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 22-3-1578
(getuigen Jaques Goetschalck en Maeriken Spangenborger), vermoedelijk overl.
vóór 28-11-15988.

6. Jacques, volgt IV.

IV. Jacques van Maulden (Jacob van Mouden), geb. Antwerpen, landbouwer, schepen
van Stad aan 't Haringvliet 1613-1621, gezworene 1613-1621 en penningmeester
1618-1619 van de polder Oude Stad, overl. Stad aan 't Haringvliet 5-3-1621, tr. Scher-
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penisse 1-11-1609 Leunke Jacobs, j.d. van Poortvliet'.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Maartje Jacobs van Mouden, overl. Den Bommel (begr. in de kerk van Ooltgens-
plaat 28-4) 1645, tr. Ruth Arensz Triumphant, hij hertr. Stad aan 't Haringvliet
25-7-1648 Jannetje Arens, wed. van Pieter Jans, timmerman.

2. David, volgt V.
3. Susanna Jacobs van Mouden, overl .na 1674, tr. (1) vóór 1640 Pieter Jansz Nypt-

gius, landbouwer in de polder Nieuwe Oostmoer, overl. Stad aan 't Haringvliet
1650, tr.(2) Stad aan 't Haringvliet 12-7-1653 Pieter Dirks Buys, landbouwer in
de polder Tille, overl. Stad aan 't Haringvliet 1660, tr.(3) ? Dirck Gebuijs.

Verschillende keren komt Susanna voor als geldschieter49. Op 9-6-1676 heet ze laatst weduwe te
zijn van Dirck Gebuijs50. Een huwelijksinschrijving werd echter niet gevonden. Mogelijk is hier
sprake van een verschrijving en is Pieter Dirks Buys bedoeld. In dat geval zijn er dus slechts twee
huwelijken geweest. Susanna bezat een huis aan de noordzijde van de Nieuwstraat51.

V. David Jacobsz van Mouden, landbouwer, schepen van Stad aan 't Haringvliet
1657-1677, gezworene van de polder Oude Stad 1656-1668, pachter van het gemaal
te Oude-Tonge', pachter van de bierimpost 1649-1650, 1652 en 1657, van de grote
waag 1649-1650,1656-1658 en 1660, en vandewijnimpost 1652 en 1657 te Stad aan
't Haringvliet, begr. Nieuwe-Tonge (in de kerk) 28-5-1693, tr.(l) Catalijntje Arents,
tr.(2) Stad aan 't Haringvliet 22-11-1668 Aaltje Bastiaans van der Schaaf, overl. 1694,
wed. van Mr. Johannis Rijckelem.

Regelmatig wist David zijn inkomsten te vergroten door de pacht van diverse imposten, vooral te Stad
aan 't Haringvliet in de jaren 1649-166052. Op 7-7-1657 werd hij benoemd tot schepen van zijn woon-
plaats53, een functie waarin hij 20 jaar later, op 8-6-1677, voor het laast staat vermeld54. David bezat
tenminste twee huizen, één aan de noordwestzijde55 en één aan de zuidoostzijde van de Voorstraat.
Laatstgenoemd pand verkocht hij uit naam van zijn vrouw op 4-3-1675 voor 1.031 gulden56.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leuntje Davids van Mouden, tr.(l) Stad aan 't Haringvliet 9-3-1657 Steven
Arensz Pannevis, tr.(2) Stad aan 't Haringvliet maart 1665 Cornelis Hendriksz
Hoogwerf, tr.(3) Stad aan 't Haringvliet april 1679 Adriaan Michiels van der
Weel, ged. Oude-Tonge 15-2-1654, z.v. Michiel Cornelisz. van der Weel en
Teuntje Adriaans.

2. Arent, volgt VI.
3. Lijntje, ged. Stad aan 't Haringvliet 23-10-1644, jong overleden.
4. Lijntje Davids van Mouden, ged. Stad aan 't Haringvliet 4-3-1646, overl. Oolt-

gensplaat 1678, tr.(l) Stad aan 't Haringvliet 4-11-1668 Cornelis Guiljamsz van
den Broek, geb. Ooltgensplaat, glazenmaker, overl. Ooltgensplaat 1674, vermoe-
delijke z.v. Guiljam Cornelisz., glazenmaker57, tr.(2) Paulus Marinusz de Groot,
begr. Ooltgensplaat (in de kerk) 18-12-1684.

5. Jannetje, ged. Stad aan 't Haringvliet 6-8-1648.
6. Jacob, ged. Stad aan 't Haringvliet 10-10-1650.
7. Maria, ged. Stad aan 't Haringvliet 4-4-1653.
8. Abraham, ged. Stad aan 't Haringvliet 14-2-1655.

VI. Arent Davids van Mouden, landbouwer, tr.(l) Stad aan 't Haringvliet 15-11-1668
Digna Jans Nots, geb. Middelharnis, d.v. Jan Michiels Nots en Lijntje Pouwels van
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der Maas, tr.(2) Stad aan 't Haringvliet maart 1685 Jannetje Cornelisse Slis, geb.
Nieuwe-Tonge, begr. Nieuwe-Tonge 14-11-1691, d.v. Cornelis Janse Slis en Leentje
Foppen, wed. van Steven Willems Arentneef.

Uit het eerste huwelijk:

1. Klijntje, ged. Stad aan 't Haringvliet 30-10-1670, jong overleden.
2. Katalijntje(Klijntje)vanMouden,ged.Stadaan'tHaringvliet 12-11-1672,overl.

Middelharnis 11-2-1696, otr. Middelharnis 11-5-1693 Hendrik Teunisz Hartog,
z.v. Teunis Pieters Hartog en Mayke Abrams, hij hertr. Middelharnis september
1696 Aagje Goverts.

Noten
Gebruikte afkortingen voor de bronnen: GAM = gemeentearchief Middelharnis; NA = notarieel archief;
OA = oud archief; ORA = oud rechterlijk archief; RAR = Rijksarchief Ronse; RAZ = Rijksarchief Zeeland;
RAZH = Rijksarchief Zuid-Holland; SA = schepenarchief; SAA = Stadsarchief Antwerpen; SR = schepen-
registers.

1. Gens Nostra, oktober 1973, blz. 294-295. Niet alle in dit artikel genoemde beroepen en functies zijn
geverifieerd. Zij zullen vooral zijn gevonden in de archieven van de polder Oude Stad die zich bevin-
den in het waterschapsarchief te Middelharnis.

2. SAA, SR, inv.nr. 362, fol. 30v, 5-9-1580.
3. SAA, SR, inv.nr. 349, fol. 9v, 14-3-1577.
4. SAA, SR, inv.nr. 373, fol. 59v, 5-8-1583.
5. De polder Ruigenhil bij Melissant werd mij bekend door een mededeling van de heer J. Both, ge-

meentearchivaris van Middelharnis. Deze polder is niet genoemd in het Aardrijkskundig Woorden-
boek van Van der Aa.

6. RAZ, ORA Yerseke, inv.nr. 2881, 1 -6-1596.
7. RAZ, ORA Yerseke, inv.nr. 2881,7-3-1598.
8. RAZ, ORA Yerseke, inv.nr. 2882, 28-11-1598.
9. M.A. Nauwelaerts, Humanisme en onderwijs (pag. 287) en P. Boeynaems, De wetenschappers in

Antwerpen in de 16' eeuw (pag. 353) in Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Antwerpen in
de XVI' eeuw, Antwerpen, 1975.

10. SAA, SR, inv.nr. 336, fol. 560v, 9-3-1573.
11. SAA, SR, inv.nr. 324, fol. 518v, 2-12-1570.
12. SAA, NA, inv.nr. 548, fol. 95v, 19-9-1569.
13. SAA, Poonerregister Antwerpen 1533-1608, 9-5-1544.
14. SAA, Poorterregister Antwerpen 1533-1608, 10-10-1544.
15. SAA, SR, inv.nr. 203, fol. 38, 16-11-1541.
16. SAA, Certificatieboeken, inv.nr. 9, fol. 64, 8-10-1554.
17. RAR, Poorterregister Pamele, 23-6-1529. Met dank aan Paul Lepelaar te Wageningen voor deze

vondst.
18. Diverse akten in RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1780-1789, 1506-1527.
19. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1767, 20-7-1474.
20. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1760, 3-6-1461.
21. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1775, 27-2-1492.
22. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1756, 6-12-1456.
23. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1770, 23-4-1479.
24. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1771, 12-6-1480.
25. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1771, 10-2-1480.
26. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1778, september 1500.
27. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1773, 6-9-1484.
28. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1779, 26-9-1502.
29. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1781, 18-7-1507.
30. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1775, diverse akten vanaf 28-7-1488 tot en met 2-12-1489.
31. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1776, 10-2-1494.
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32. RAR, SA Ronse, chirografen, inv.nr. 1769, (± 15-2) 1478.
33. SAA, Weesmeesterskamer, inv.nr. 54, 18-9-1584: Jacques de Moude is voogd over Fernando, Ra-

phael en Maeyken de Moude, onbejaarde kinderen van Hans de Moude en Catharina Broers (otr.
Onze-Lieve-Vrouwekerk 6-1-1563 paasstijl). In dit stuk o.a. een betaling aan Lucia de Moude, die
door haar broer Jacques in ontvangst is genomen. SAA, Rekenkamer, inv.nr. 2181, fol. 21 v, 1577:
Hans de Moude is wasmaker en huurt een huis op de Melckbrugge. Jacques de Moude tr. Onze-Lieve-
Vrouwekerk 23-10-1565 paasstijl Cathelijn van Pe. SAA, Rekenkamer, inv.nr. 19, 1578: Mr. Gabriël
van Mauden, gezworen medicijn van Antwerpen, krijgt een vergoeding van de stad wegens een door
hem gekocht tabbertlaken. Emerentiana de Mou tr. Onze-Lieve-Vrouwekerk 8-12-1565 Jan van
Hulten. Lowies van Mouden tr. Onze-Lieve-Vrouwekerk 16-1-1572 Tanneken Wildemans.

34. SAA, SR, inv.nr. 263, fol. 238, 14-7-1557.
35. SAA, SR, inv.nr. 336, fol. 560v, 9-3-1573.
36. SAA, SR, inv.nr. 234, fol. 119, 23-12-1549.
37. SAA, SR, inv.nr. 303, fol. 283v, 27-11-1565.
38. SAA, SR, inv.nr. 324, fol. 512v, 24-10-1570.
39. SAA, SR, inv.nr. 298, fol. 313, 27-4-1565 posta pascha.
40. SAA, SR, inv.nr. 325, fol. 25 lv, 27-5-1570.
41. RAZ, ORA Yerseke, inv.nr. 2881, 1 -9-1595.
42. SAA, SR, inv.nr. 328, fol. 245, 19-6-1571.
43. SAA, SR, inv.nr. 361, fol. 124, 17-3-1580.
44. SAA, Rekenkamer, inv.nr. 18, 1576, 1577, 1578 en 1579.
45. SAA, Rekenkamer, inv.nr. 22, 8-8-1581.
46. SAA, Rekenkamer, inv.nr. 37, 1596.
47. SAA, Gilden en Ambachten, Stadsmedicijnen, dossier A.4513, 1585.
48. Dr. RC. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, Leiden, 1924.
49. RAZH, ORA Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 1, fol. 53v, 18-9-1666. Idem, fol. 107v, 16-1-1671.
50. RAZH, ORA Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 1, 9-6-1676.
51. RAZH, ORA Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 1, fol. 54v, 17-2-1667.
52. GAM, OA Stad aan 't Haringvliet, doos 1, stuk la, dorpsimpost 1650-1679, diverse vermeldingen

1649-1660.
53. GAM, Heerlijkheidsarchief Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 40, 7-7-1657.
54. GAM, OA Stad aan 't Haringvliet, doos 3, stuk 1, proclamatieboek 1670-1731, 8-6-1677.
55. RAZH, ORA Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 1, fol. 21v, 26-10-1663.
56. RAZH, ORA Stad aan 't Haringvliet, inv.nr. 1, 4-3-1675.
57. Guilliaem Cornelissen, glaesmaker, begr. Ooltgensplaat (in de kerk) 6-4-1652.

UIT ANTWERPSE BRON (45)

Die xvij decemb. 1567; Gommarijne van Wijfliet Jansdr oudt omtrent xxvj jaren,
constituit [=machtigt] Adriaen van Wijfliet heuren broeder omme te gane ende te
compareerene voer scepen ende wethouderen van Donghen gelegen binnen den Lande
van Breda ende alomme elders daer des noode wesen sal, ende aldaer te goedene, t
ervene ende te vestigene Adriaen Jacops in ende ane een stuck hoeijbempts, gelegen
ten groenen dijcke onder de prochie van Oisterhoudt met Sebrecht Janss hoyelant ts.
onverdeijlt met brieven oft anderssins soe dat na der plaetsen oft bancken recht aldaer
de selve goedenisse geschieden behoiren sal, de penningen daeraf comende tontfange-
ne-enz.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313, f. 39verso] [M. V-K]
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HET VELDBOEK VAN GRUSOORD UIT 1588

door T.N. SCHELHAAS

D JE,

Detail van een kaart uit het kaartboek van Voorne gemaakt door Abraham Steyaart en met
verluchtingen door de beroemde etser Jan Luyken (1695-1701).

Dit detail is van de kaart van de gehele heerlijkheid Grijsoord met het wapen:
In groen een zilveren dwarsbalk en afbeeldingen van de meekrap- (rechts) en de vlasteelt (links).

In het archief van de ambachtsheerlijkheid Grijsoord bevindt zich het zogenaamde
' veldboek' uit het jaar 1588'. Het is een legger van percelen, gemaakt door de landme-
ters Jan Simonsz. en Cornelis Jansz. De ambachtsheren van Grijsoord en de grootste
ingelanden gaven hun de opdracht. Het bevat een opsomming van alle landerijen,
gelegen in de polders die toen samen de heerlijkheid Grijsoord uitmaakten, nl.
• het Oudeland van Oude-Tonge, uitgegeven ter bedijking 25 mei 1438;
• Oosteij nde of Oostende, uitgegeven ter bedijking 21 maart 1481, bedijkt samen met

de Sommelsdijkse Oude Oostmoer;
• de Tille, uitgegeven ter bedijking 1 mei 1523, (Oude-Tongse grond);
• het Noordland, uitgegeven ter bedijking 31 december 1460, (Oude Tongse grond);
• de Molenpolder, uitgegeven ter bedijking 12 maart 1479, opnieuw bedijkt 1534;
• Uitslag van Oude-Tonge, smalle zuidelijke zoom van het Oudeland van Middelhar-

nis (Oude-Tongse grond);
• Duivenwaard, uitgegeven ter bedijking 17 februari 1421, pas bedijkt in 1465;
• Klinkerland, uitgegeven ter bedijking 11 augustus en 18 november 1504;
• Wellestriepe, uitgegeven ter bedijking 19 februari 1465, opnieuw uitgegeven 24

maart 1480;
• Battenoord, uitgegeven ter bedijking 8 oktober 1454;
• het Noordland, zie hierboven, het deel behorende tot Nieuwe-Tonge, waarin ook

het dorp Nieuwe-Tonge ligt;
• Uitslag van Nieuwe-Tonge, smalle zuidelijke zoom van het Oudeland van Middel-

harnis (Nieuwe Tongse grond).
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De nummering van de percelen zal waarschijnlijk terug te vinden zijn geweest op
oude kaarten van de heerlijkheid. De inleiding van het veldboek verwijst daar ook
naar. Die kaarten bestaan thans niet meer. Echter is door baljuw en leenmannen van
Voorne in 1701 een kaartboek uitgegeven van alle heerlijkheden die tot Voorne be-
hoorden. Van Grijsoord is er een overzichtskaart van de gehele heerlijkheid en zijn er
twee deelkaarten van de ambachten Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge2. Op die laatste
twee zijn de percelen genummerd. Bij mijn onderzoek bleek die nummering precies
te kloppen met die van het veldboek van ruim 100 jaar eerder. Op basis van dit gege-
ven heb ik daar waar in het veldboek de oppervlakte was weggelaten, die alsnog aan-
gevuld. A. Swaans, secretaris van Oude-Tonge verklaart op 26 september 1697 dat hij
de kaart van Oude-Tonge heeft gecollationeerd met het veldboek, dat ter secretarie
berust. Dat veldboek werd gebruikt als basis voor de bepaling van de verpondingen,
geschoten en andere omslagen. Omdat het Zuiderland, de Herenpolder en de Suysen-
polder niet in dat veldboek voorkwamen heeft hij de gegevens daarvan ontleend aan
de schot- en verpondingboeken van die polders.

Op dezelfde datum verklaart ook Dirck Paling, secretaris van Nieuwe-Tonge, het-
zelfde. Hij heeft de in het veldboek ontbrekende gegevens over de Uitslag van
Nieuwe-Tonge aangevuld. Swaan en Paling moeten dus wel van het hier getranscri-
beerde veldboek gebruik hebben gemaakt.

Oude-Tonge Ring met Nederlands-Hervormde kerk.

Verschillende instellingen hebben in Grijsoord land gehad. Samen met enkele groot-
grondbezitters bezaten zij het grootste deel van de grond. De instellingen waren:

Te Oude-Tonge:
• De kerk van Oude-Tonge;
• De pastoor of de pastorie van Oude-Tonge;
• De Heilige Geest van Oude-Tonge;
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• Het St. Sebastiaans gilde in Oude-Tonge;
• Het O.L. Vrouwe gilde in Oude-Tonge;

Grijpink/Holtkamp noemt een altaar gewijd aan de Heilige Maagd3.
• Het H. Kruis gilde in Oude-Tonge;

Grijpink/Holtkamp noemt een altaar ter ere van de Heilige Christophorus en het Heilige Kruis4.
• De kamer van Retorica te Oude-Tonge;
• De arme wezen van Oude-Tonge.

Te Nieuwe-Tonge;
• De kerk van Nieuwe-Tonge;
• De pastorie van Nieuwe-Tonge;
• Het O.L. Vrouw gilde in Nieuwe-Tonge;
• Het St. Sebastiaans gilde in Nieuwe-Tonge;
• De H. Geest van Nieuwe-Tonge;
• Maijstocx te Nieuwe-Tonge.

N.B. Het is mij onbekend wat dat kan zijn. Maar op de eerste zondag in mei werd in sommige dorpen
de meiboom, mogelijk ook meistok5 genaamd, geplant. Op die feestdag werd door de rederijkers een
toneelstuk opgevoerd dat het meispel werd genoemd. Wellicht bestond er dus in Nieuwe-Tonge een
organisatie die het meifeest organiseerde en om dat te financieren ooit door een rijke burger was bedacht
met de opbrengst van een stukje land.

Onbekend in welke plaats:
• De doelen van St. Sebastiaan;
• Het Jaargetijdeland;
• Het Capellerieland.

Te Oude-Tonge bestond een aantal vicarieën ter ere van Maria, de heiligen Jacobus en Anthonius en de
aartsengel Michael.
Grijpink/Holtkamp noemt ook te Nieuwe-Tonge een vicarie ter ere van de Heilige maagd.6

Overige plaatsen:
• De H. Geest van Middelharnis;
• Het O.L. Vrouwe gilde te Middelharnis;
• De H. Geest van Rotterdam;
• Het Convent van de drie Koningen te Zierikzee; . '
• 'De Cathuijsers buijten Delft';

Zij bevolkten het klooster van St. Batholomeus in Jeruzalem te Delft7.
• 'De Reguliers of monicken van Sgravesande';

Zij bewoonden het klooster van St. Maria Magdalena in Bethanië te 's-Gravenzande8.
• 'De monicken van Zeelim'.

Karthuisers van Zeelhem bij Diest in België.

Bij alle percelen staat de grootte vermeld in Voornse gemeten en roeden. Ook zien we
welke landerijen werden gerekend tot de vronen, wie de eigenaars zijn en wie de ge-
bruikers.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikers (afgekort b) en pachters (afgekort p).
Die begrippen zullen in de meeste gevallen wel kloppen, maar daar waar iemand
zowel eigenaar als pachter is van hetzelfde stuk grond kan ik de ratio niet volgen. Wel
is het mogelijk om van iemand grond te gebruiken zonder dat er een pachtcontract is
afgesloten. Bij voorbeeld de halftelers zouden onder die categorie kunnen vallen. In
dat geval levert de eigenaar de grond, de gebruiker de arbeid en samen delen ze de
kosten en de eventuele winst.
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De namen van de instellingen zijn niet letterlijk getranscribeerd maar vertaald naar
begrijpelijk hedendaags Nederlands. Dat geldt overigens ook voor het begrip erfge-
naam en voor de plaatsnamen. Voor de plaatsen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge wor-
den de afkortingen OT en NT gebruikt.

Veltbouck dienende op de caerte vande Oude ende Nyeuwe Tonge, gedaen ten ver-
zoucke vande ambachtsheeren ende meeste ingeerfden by Jan Symons zn. ende Corne-
lis Jans zn. gesworen lantmeters intjaer 1588, ende dat de vroonsche roede lanck 12
voeten, ende is gemeten aen dycken ende weghen, geen sloten ende geen wateringen
ende aende weelen ende vlacken wateren gelyck alst water doen ter tyt gestaen heeft
welverstaende, dat de moerweyen zyn gemeten hemels breet.

[Het Oudeland van Oude-Tonge]

1. vronen 11 g57 r
e erfgen. van Wijbesman van wie Jacob de
Jonge rentmeester is
b Pieter Thonis zn

2. vronen 16 g 18 r
e en b S ij ken van der Hagen

3. vronen 7 g 285 r
e Jhr. Jacob Suijs
p Pieter Cornelis zn. Coolman

4. vronen 7 g 53 r
e Pieter Lucas zn.
p Job Cornelis zn. Coolman [= Cooman]

5. vronen 20 g 233 r
e Jhr. Willem van Bloijs
p Pieter Cornelis zn. Coolman

6. vronen 17 g 185 r
e Andries van Bronchorst
p Pieter Cornelis zn. Coolman

7. vronen 21 g 71 r
e Jhr. Jacob Suijs
p Pieter Cornelis zn. Coolman

8. 5 g 149 r
e en b Egbert Thonis zn.

9. 229 r
e en b Ghijsbert Wouters zn. het hoffsteken

10. 6 g 90 r
e en b Bedtsman Cornelis zn.

11. 5 g 292 r
e [de] weeskinderen van Cornelis Jans zn.
Born
p Mees Jans zn.

12.13 g 291 r
e Pieter Lucas zn. 2/3, Jacob Mathijs zn.
Wagemaker 1/3
p Pieter Thonis zn.

13. 37 g 89 r
e de Cathuijsers buijten Delft
p Cornelis Arents zn. Jongenboer

14. 8 g 251 r
e en b Adriaen Cornelis Danes zn.

15.13 g 291 r
e Ghijsbrecht Cornelis zn.
p Bedtsman Cornelis zn.

16. 9 g 92 r
e Sacharias Nobelaer
p Adriaen Cornelis Danes zn.

17.1 g 160 r
e de H. Geest van OT
p Ghijsbrecht Wouters zn.

18. 5 g
e en b Sacharias Nobelaer

19. 9 g 232 r
e Jvr. Marij Verburch
p Bedtsman Cornelis zn.

20. 3 g 279 r
e Cornelis Herweijer en Pieter van der Goes
p Arent Arents zn. Calisboer

2 1 . 6 g l 0 r
e de H. Geest van OT met meer anderen
gemeen
p Jan Geerts zn.

22. 8 g 84 r
e het St. Sebastiaans gilde in OT en het
O.L.V. gilde, c.s.
p Engel Cornelis zn.

480 GensNostra54(l999)



23.18 g 102 r
e de Camer van Retoricqua in OT, Cornelis
Arents zn., het H. Kruis gilde in OT, de kerk
van NT, de H. Geest van OT
p Cornelis Arents zn.

137. 4 g 50 r
e Jhr. Jacob Suijs
p Cornelis Arents zn.

24. 7 g 285 r
e de Cathuijsers buijten Delft
p Bernardt Gerrits

25.10 g 282 r
e en b Jacob Tonis zn. Heerschip

26. 35 g 296 r
e Eeuwout Aerts zn in de Plate [Ooltgens-
plaat] 3/4, Huijch Jobs zn. lA
p Jan Cornelis zn. Brabander

27. 7 g 201 r
e weeskinderen van Jan Jacobs zn. Mol
p Jan Jacobs zn. Bollaert

28. 4 g 63 r
e de H. Geest van OT
p Matheeus Eeuwouts zn.

29. 32 g 227 r
e Andries van Thienen, Jhr. Jacob Suijs, de
Cathuijsers buijten Delft
p Dingman Cornelis zn. Brabander

30. 7 g 176 r
e de arme wesen van OT
p Jan Cornelis zn. Brabander

31. 8 g 270V2 r
e de arme wesen van OT
p Cornelis Jans zn. Molenaer

138. 358V2 r
e de arme wesen van OT
p Cornelis Jans zn. Molenaer

32. 7 g 79 r
e de arme wesen van OT
p Aernt Aernts zn. Calisboer

33. 3 g 194 r
e de arme wesen van OT
p Jan Cornelis zn. Brabander

34. 4 g 98 r
e de arme wesen van OT
p Marinus Jans zn.

35. 5 g 85 r
e Reijer van der Does, Jvr. Anna van Leeu-
wen
p Adriaen Cornelis Danes zn.

36. 7 g 139 r
e de arme wesen van OT
p Maerten Tames zn.

37.1 g 209 r
e de H. Geest van NT
p Pieter Cornelis zn. Coolman

38. 6 g 1 r
e Sacharias Nobelaer
p Pieter Cornelis zn. Coolman

39.13 g 16 r
e Sacharias Nobelaer
p Pieter Thonis zn.

40. 263 r
e en b Sacharias Nobelaer

41. 5 g 64 r
e en b Jacob van de Natte

42. 5 g 290 r
e de arme wesen van OT
p Cornelis Jans zn. Trommelstock

43.1 g 153 r
e Pieter Lucas zn.
p Dirck Cornelis zn.

44. 20 g 183 r
e Reijer van der Does, hierin pretendeert
Sacharias Nobelaer 59 r te hebben
p Marinus Jans zn.

45.113 g 272 r
e en b Sacharias Nobelaer

46. 9 g 146 r
e Dirck Jans zn.
b Dirck Jans zn. zelf voor de helft, en Tho-
nis Querijns zn. Cockhane voor de andere .
helft

47.12 g 52 r
e Sacharias Nobelaer
p Aeiiiaen Herrents zn.

48. 24 g 123 r
e Pieter van der Goes, Cornelis Herweijer en
Sacharias Nobelaer
p Lene Jacob Pieters zn. weduwe en Ael-
liaen Herrents zn.

wordt vervolgd
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is geble-
ken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealogen kun-
nen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer) en
antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de
heer C.H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

ANTWOORDEN

223/273. KRONENBERG-CHATILLON (34 (1979), pag. 76/248)
De afkomst van de militair Cornelis Kroonenberg kon via de in Gorinchem optredende doopgetuigen
worden achterhaald. De getuigen Pieter Kroonenberg en Pieternel Wilverkerk werden in de collectie Gel-
derse huwelijken (CBG) aangetroffen: zij waren te Bruchem getrouwd 3-1-1717, waarbij Pieter 'j.m. van
Bommel' wordt genoemd. Pieter en Cornelis zijn broers. Hun ouders Johannes Croonenberg en Helena
Clercks lieten te Zaltbommel in de periode 1692-1709 kinderen dopen, onder wie Pieter 23-9-1694, Corne-
lis 28-1-1699 en Gabriel 5-4-1707. Omdat het trouwboek van Zaltbommel vóór 1700 niet compleet is, kan
niet worden vastgesteld of de ouders daar zijn getrouwd en waar zij vandaan komen. Gelet op de voornaam
Gabriel zou de vader Johannes identiek kunnen zijn aan Johannes Cronenberg, ged. Kleef 18-6-1670 (ge-
ref.) als zoon van Gabriel Cronenberg en Anna Catharina Janssen.
De herkomst van Anna Mary Chatillon, die volgens de trouwinschrijving van Nijmegen was, blijft onopge-
helderd. Voor de veronderstelling dat zij een dochter zou zijn van Guichenon de Chatillon en Anna Maria
Ivoy, is geen bewijs gevonden. Zij kan een dochter zijn van Peter Chattiljon, korporaal onder kapitein
Puchler, die tr. Nijmegen 31-5-1690 Anneken Jacobs; zij zou dan tussen september 1691 (doop dochter
Elisabeth) en april 1694 (hertrouw Anneken Jacobs) moeten zijn geboren. Anneken Jacobs tr. (2) Nijmegen
15-4-1694, als wed. van Pieter Chattiljon, Herman Hermans, j.m. en soldaat onder kapitein Schimmelpen-
ning van der Oijen.

H.C. Beudeker, Zeist

VRAGEN

188 LOERAKKER ALIAS KWINT, BLOEM
Te Haarlem lieten Cornelis Kwint (geb./ged. Haarlem 5/8-10-1775, overl. Heemstede 1835) en Cornelia
Loerakker (ged. Heemstede 29-9-1770, overl. ald. 1830) op 9-6-1798 dopen de onwettige tweeling Elisa-
beth en Joseph. Elisabeth ging door het leven met de aanduiding Loerakker alias Kwint. Gevraagd: wanneer
en waar (niet in Heemstede) trouwde (1798 a 1805) met (Jan) Anthonij Bloem (Blom, Blume). Elisabeth
Loerakker alias Kwint schonk te Heemstede op 3-3-1823 het leven aan zoon Anthonij, kennelijk genoemd
naarde vriend of man van moeder Cornelia; de vader van deze boorling is vooralsnog onbekend. Wie helpt?

drs. F. Buijs, Breda

189. VAN MAREN
Johannes Wessele van Maren (van Maeren) tr. Hedel 24-4-1682 (schepenen) en Bokhoven 26-4-1682 (r.-k.)
Wilhelmina (Willemke) Janse Vissers, j.d. van Hedel. Uit dit huwelijk bekend: a. Elisabeth, geb. ca. 1685,
begr. 20-5-1730, tr. Hedel 20-5-1706 Arnoldus (Hardie) Hagelaers; b. Adriana, geb. ca. 1686, tr. Hedel 9-
11-1714 Johannes de Goeij; c. Johannes, geb. ca. 1690, tr. Hedel gerecht/r.-k. 14/17-3-1715 Maria Janse
Juijne. Gevraagd: voorouders, geboorte- en overlijdensgegevens.
VAN MAREN-CARPENTIER
Jacobus van Maren, ged. Middelburg of Vianen (?) 13-3-1763, tr. Sara Carpentier, geb. Middelburg of
Vianen ca. 1765. Gevraagd: voorouders en huwelijk- en overlijdensgegevens van beiden en geboortegege-
vens van Sara.

P.W. van Maaren, Leusden
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190. KOOREMAN
Adrianus Kooreman, wonende in de Loyerstraat, otr. Leiden 31 -10-1767 Grietje van Waardenburg (present:
zijn moeder Marijtje Beversluijs). Adrianus is volgens de ondertrouwakte j.m. van Leiden; aldaar is niets
over hem te vinden. Gevraagd: geboortegegevens, voorgeslacht van Adrianus Kooreman.

x W. Slinger, Delden

191. VAN DER GRAAF
Willem van der Graaf, van Mei, oud 25 jaar, otr. Amsterdam 7-5-1745 Elisabeth van Gogh. In Melle (NB)
is niets over hem te vinden. Gevraagd: voorouders, en kan met Mei een andere plaats worden bedoeld?

N.H. van de Graaf, Soest

192. FLORIS
Petrus Floris, geb. ca. 1760, overl. Boxtel dec, 1810, getr. met Maria Catharina Ebben, ged. Gennep 13-2-
1763, dr. van Petrus Ebben en Hendrina Hermsen. Hun oudste zonen Theodorus en Walterus zijn in Am-
sterdam geboren. Omstreeks 1800 verhuist het gezin naar Valkenswaard, omstreeks 1803 naar Boxtel.
Gevraagd: huwelijk- en geboortegegevens van Petrus Floris.

mevr. M. Th. Floris, Nijmegen

193. VAN ADRICHEM-VAN COULSTER
Adriaen Pietersz. Spangien, gehuwd met Hester van Coulster, procuratie hebbende van zijn zoon Joost van
Coulster die in Venetië was, maakte het testament van deze Joost bekend (GA Schiedam, weesboek nr.
1614, anno 1600). Tevens compareert zijn schoonzoon Joost Jacobsz. van Adrichem; dus moet Joost van
Coulster een zuster hebben gehad. Gevraagd: gegevens over deze zuster en haar man.
PELT-VAN COULSTER, CRUYSLANDER-VAN COULSTER
Elisabeth Willemsdr. van Coulster, geb. in 1629, tr. 1668 mr. Cornelis Pelt, advocaat te Rotterdam. Haar zus-
ter Maria van Coulster, geb. in 1635, tr. Johannes Cruyslander. Gevraagd: gegevens over beide echtparen.
KEYSER-VAN COULSTER
Cornelis Keyser, advocaat te Enkhuizen, tr. Maria van Coulster. In 1646 logeert zij bij haar neef Lieven van
Coulster (zn. van bovengenoemde Joost, reder en burgemeester te Rotterdam); zij overlijdt aldaar 28-9-
1646. Gevraagd: nadere gegevens over het echtpaar Keyser-van Coulster.
'ARMOSAN'
Bovengenoemde Lieven van Coulster, geb. ca. 1615, was eigenaar van het schip St. Jan, bestemd voor de
walvisvaart bij Groenland. Volgens akte d.d. 16-9-1669 (GA Rotterdam, ona nr. 1015, fol. 153) verkoopt
hij de inventaris van dit schip met 'het Armosan' en andere gereedschappen. Gevraagd: wat is een armosan?

JA. Kolster, Oudorp NH

194. EBERGINI
Lena van Sons liet te Delft dopen 19-11-1757 haar 'onechte' zoon Jacobus, van wie de vader zou zijn: Frans
Sigismundt van Ebergini. Er is geen huwelijk van deze relatie bekend; zoon Jacobus draagt later wel de
familienaam Ebergini(e). Gevraagd: herkomst van Frans Sigismundt.
GUILLIAMSE-KAMERLING
Kinderen van Cornelis Guilliamse en Sara Maria Kamerling: Elisabeth, overl. Amsterdam 25-4-1813 (19
jaar oud), en Cornelis, ged. Amsterdam 23-3-1806 (bij zijn huwelijk Amsterdam 26-4-1843 is zijn moeder
weduwe en woont te Nijmegen). Gevraagd: huwelijksgegevens Guilliamse-Kamerling, doop en voorge-
slacht van Comelis Guilliamse.
MEIJER-JANSEN
Hendrik Meijer, voor zover bekend afkomstig uit Oldenburg (D), kleermaker, overl. Delft 30-10-1873 (oud
50 jaar), tr. Sophia Jansen, geb. Delft 14-1-1823, overl. Den Haag 7-2-1902. Zij kregen zeven kinderen,
geboren Avereest in de jaren 1844-1854. Gevraagd: huwelijksgegevens Meijer-Jansen, geboortegegevens
en voorgeslacht van Hendrik Meijer.
MOLIER
Gedoopt te Wijk bij Duurstede 23-9-1655 Jan, zoon van Lodewijk de Mailjier (Molier), soldaat 'onder de
compagnie van zaliger capiteijn Colve'. Dit is het vroegste gegeven in het in 1971 door A. Dek uitgegeven
boekwerk Het geslacht Molier. Het doopboek van Wijk bij Duurstede geeft nog een aantal inschrijvingen
met alleen de naam van de vader, nu geschreven als Mollier en Meiier. In het trouwboek van deze plaats
en dat van Cothen komt september 1669 voor: Louis Marier, wedr. van Lijsbeth Markens, tr. Bartje Vonc-
ken van Lienden. Was Louis Marier de vader van de gedoopte kinderen?

A.H.C. Molier, Den Haag
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195. VAN B REDERODE
Harmke Roberts van Brederode, gebVged. Midwolda 19/29-6-1794 (dr. van Robert Geerts van Brederode
en Luktje Harms), tr. ald. 29-3-1818 Jan Hindriks Smit, geb. ald. 16-1-1792 (zn. van Hendrik Jurjens en
Antje Jans). Gevraagd: voorgeslacht Van Brederode.
PERSENAIRE ,
In Grand Rapids (Michigan, USA) wonen nakomelingen van Klaas Persenaire en Wilhelmina Trijselaar,
waarschijnlijk gewoond hebbende in Zeeland. Gevraagd: wie weet iets over het geslacht Persenaire?

J. Kooistra, Williamsburg On Koe/Canada

196. HENRIKS-KOOPS
Kier Henriks (nageslacht heet Oosterveen) tr. (1) Nijeveen 1706 Albertjen Pieters (overl. voor de doop van
haar tweeling te Nijeveen 12-6-1707); tr. (2) Havelte 18-1-1711 Jantijen KoopsJ.d. van Uffelte. Gevraagd:
voorgeslacht van het echtpaar Henriks-Koops.

W.G.J. Oosterveen, Leiderdorp

197. DANKELMAN
Rodrigo Dankelman, van Lingen (D), overl. Hoorn 1 -2-1769, tr. ald. 18-9-1735 Pieternelle Schouten, overl.
Hoorn 29-5-1769. Kinderen, gedoopt te Hoorn: Catharina 28-7-1736, Catharina 8-11-1739, Marijtje 8-6-
1742, Joanna 13-11-1744, Pieter 21-6-1749. Gevraagd: gegevens over de kinderen, van wie Pieter zeker
volwassen werd.
LEMMERMAN
Rudolphus Dankelman, ged. Hoorn 19-9-1771, overl. ald. 23-6-1822, tr. ald. 9-11-1794 Wilhelmina Lem-
merman, geb. 12-10-1769 (niet in Hoorn gevonden), over. Hoorn 3-5-1850 (geen namen van haar ouders
in deze akte). Gevraagd: waar is Wilhelmina geboren, wie waren haar ouders en voorgeslacht.

E.L.J. Athmer-Aghina, Kerkrade

198. HODENPIJL-POOT
Pieter Hodenpijl en Klaasje Poot (ged. Schipluiden jan. 1687) lieten dochter Trijntje dopen te Overschie
2-3-1721. Gevraagd: Huwelijksgegevens Hodenpijl-Poot en voorgeslacht Hodenpijl.
MALEFEIJT-VERLAGH
Jan Abramsen Malefeijt (zn. van Abraham Jansz. Malefeijth en Madeleentje Jacobs Verlagh), overl. Rotter-
dam 4-9-1791, tr. ald. 24-9-1726 Jacoba Maria van Walraven (haar gegevens bekend). Gevraagd: voorge-
slacht Malefeijt en Verlagh.

Drs. P. Rothstegge, Wilhelmshaven (D)
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