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Voorwoord 
 
De familiegeschiedenis Waalboer, voor zover men van een echte geschiedenis kan spreken, 
beslaat de periode van ongeveer 1490 tot heden. 
Uit de periode 1490 tot 1750 is nog redelijk veel bekend. De informatie komt hoofdzakelijk uit 
de doop-, trouw- en begraafboeken van kerkelijke instellingen. Ook de rechterlijke en notariële 
archieven en de penning- en verpondingskohieren, zijn tijdens het onderzoek dankbare 
bronnen geweest. 
Over de periode tussen 1750 en 1850 weten we iets minder. Noch in de Rechterlijke Archieven, 
noch in het Notarieel komen we veel tegen over de familie Waalboer. Kennelijk waren ze 
daarvoor niet vermogend genoeg. 
 Er bestaat ook een familie Waleboer. Deze familienaam voert terug tot ongeveer 1590 in 
Oudenhoorn. Een verband met de familienaam Waalboer is niet gevonden.  
Een foutloze genealogie samenstellen is niet mogelijk. We hebben getracht een zo goed mogelijk 
beeld te geven van het ontstaan van de naam Waalboer en het verloop van het nageslacht van 
Adriaen Adriaensz. Niesen. 
Het spreekt vanzelf, dat er voor de totstandkoming van de genealogie Waalboer een zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid is betracht. 
 Bij het onderzoek naar de familienaam Waalboer hebben we ons alleen gebaseerd op feitelijke 
informatie en deze zoveel mogelijk zelf gecontroleerd. Toch kan het zijn dat, ondanks zeer 
nauwkeurig werken, onvolkomenheden in de genealogie geslopen zijn. Het is daarom, dat we 
een beroep doen op de lezer van deze genealogie om op- of aanmerkingen, verbeteringen of 
aanvullingen aan ons door te geven. 
Tijdens ons onderzoek zijn veel originele documenten, foto’s en kopieën hiervan in ons bezit 
gekomen. In dit boek is hiervan slechts een gedeelte afgedrukt. Wij hopen dat u aan deze 
genealogie plezier beleeft en er enige herkenning in ontmoet. 
Onze dank gaat uit naar iedereen, die zo bereidwillige geweest is om ons van informatie te 
voorzien. 
 
Benningbroek, juni 2016 
Dick Waalboer  
Marja Waalboer - van den Ordel 
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Het onderzoek 
 
Met het verloren gaan van het rechterlijk archief van Rijsoord van voor het midden van de 17e 
eeuw, is cruciale genealogische informatie verdwenen. Dit heeft het onderzoek naar de familie 
Niesen ernstig bemoeilijkt. De leden van deze familie boerden aan weerszijden van de Waal, het 
riviertje dat destijds de zuidelijke grens vormde van de jurisdictie van Ridderkerk en de 
noordelijke van Rijsoord. Gelukkig zijn er nog wel ruimschoots zestiende-eeuwse Ridderkerkse 
bronnen voorhanden, waaronder een reeks transportregisters en penning- en 
verpondingskohieren en aan de hand daarvan is toch nog een belangrijk eerste deel van de 
genealogie Niesen (Waalboer) gereconstrueerd. Ons genealogisch onderzoek eindigt in 
ongeveer 1490 bij Arien Niessen. Noch zijn geboortedatum, noch zijn ouders hebben we kunnen 
vinden. 
Al in 1965 werd een eerste poging tot onderzoek naar de genealogie van de familie Waalboer 
gedaan. Dit onderzoek heeft zich indertijd beperkt tot de Burgerlijke Stand in en om de 
gemeente Zevenbergen. Pas omstreeks 2005 werd de draad weer opgepakt. Een serieuze studie 
naar de afstamming van de naam Waalboer heeft uiteindelijk geleid tot wat in dit boek 
verwerkt is. 
Veel van de mannelijke personen, vooral voor 1900 waren boeren, boerenknechten, vlassers en 
dergelijke.  
In het begin van het onderzoek hebben we de archieven met een hogere frequentie bezocht dan 
in de laatste jaren. Er was nog niet veel gedigitaliseerd. Het onderzoek vond plaats aan de hand 
van kopieën van de originele akten en andere documenten. Waren de kopieën slecht leesbaar, 
dan werden de originele stukken beschikbaar gesteld. Ook voor het maken van foto’s hebben 
we over de originelen kunnen beschikken. 
Vooral in de laatste tien jaar is door de archieven, met medewerking van vrijwilligers, veel 
gedigitaliseerd. Ook zijn enorm veel akten op het internet te raadplegen. Dit wil niet zeggen dat 
een bezoek aan het archief overbodig is geworden. We hebben nagenoeg alle informatie 
gecontroleerd aan de hand van originele akten en documenten. Op het gebied van het notarieel 
archief (testamenten, hypotheken en dergelijke) en rechterlijk archief (rechtspraak), 
verpondingen (belastingheffing) is nog weinig digitaal te raadplegen. Deze archieven bieden 
een bron van informatie, die voor een familiegeschiedenis onontbeerlijk is. 
 
 
 
  



naar Inhoud 
12 

 
Huwelijk Cornelis Corneliszn Niessen met Leentgen Willemsdr Penninck 1616 
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400 jaar Waalboer  
  
Zoals veel namen komt ook de familienaam Waalboer op meerdere schrijfwijzen voor in allerlei 
akten: Waalboer, Waelboer, Waleboer, Waaleboer. 
Voor het ontstaan van de naam Waalboer hebben we te maken met de naam Niesen. Een 
versteend patroniem ontstaan uit de voornaam Dionijs of Dionisius. Sint Dionysius (Saint 
Denis) is de patroonheilige  van Parijs. Dionysius kwam in het midden van de derde eeuw 
vanuit Rome naar Gallië. Hij werd de eerste bisschop van Lutetia, het latere Parijs. Dionysius 
werd omwille van zijn geloof onthoofd op de top van een heuvel, die later Martelarenberg  
(Latijn: Mons Martyrum; Frans: Montmartre) werd genoemd. In de kerkelijke kunst wordt de 
heilige vaak afgebeeld als een bisschop met zijn hoofd in zijn handen. Dit verwijst naar de 
legende dat Dionysius werd onthoofd en vervolgens begeleid door twee engelen zijn eigen 
hoofd oppakte en naar zijn graf liep.  
Het ligt voor de hand dat het geslacht Niessen een familiewapen bezat, aangezien een familielid 
in de zestiende eeuw het schoutsambt van Rijsoord bekleedde, waarvoor een persoonlijk zegel 
welhaast onontbeerlijk was. Een zegelafdruk of een andersoortige wapenafbeelding is tot op 
heden niet gevonden. 
Op 10 april 1567 verkocht Cornelis Adriaens Niessen mede namens zijn broer Arien Ariens 
Niessen land aan de Droghendijk, de huidige Pruimendijk langs de Waal in Rijsoord bij 
Ridderkerk. 
De Waal, ook wel genoemd het Waaltje, is een dode rivierarm, die voor 1332 in open verbinding 
stond met de rivier de Noord in het oosten en de  rivier de Oude Maas in het zuidwesten. De 
Waal loopt van Hendrik-Ido-Ambacht via Oostendam en Rijsoord naar Barendrecht en 
Heerjansdam waar hij, via een gemaal verbonden is met de Oude Maas. 
Cornelis Adriaens, die in 1588 trouwde met Janneke Ploensdr, boerde en woonde aan de 
Droghendijk, die ten noorden langs de Waal ligt. Een zeer voor de hand liggende verklaring 
voor de naam Waalboer.  
Ook wordt de naam wel verbonden met de andere rivier de Waal, die begint bij de Rijn ter 
hoogte van Pannerden en bij Woudrichem overgaat in de Merwede. Deze Waal is de grootste 
zijarm van de Rijn en wordt vooral gebruikt door de scheepvaart. Grote steden langs de Waal 
zijn Zaltbommel, Tiel en Nijmegen. Toch hebben wij tijdens ons onderzoek geen Waalboer 
kunnen vinden aan de oevers van deze mooie rivier.  
Net boven Heinenoord in de Hoeksewaard lagen voor de Sint Elisabethsvloed van 19 november 
1421 een paar eilandjes, die de Walen genoemd werden. De naam Waalboer wordt hier wel 
eens aan gekoppeld. Deze eilandjes zouden door de Elisabethsvloed overstroomd en 
verdwenen zijn. Omdat de familienaam Waalboer in de 15e eeuw nog niet bekend was ligt het 
niet voor de hand om de naam van deze eilandjes af te leiden. 
Na de naam Nies(s)en, Nisen, Nyssen, Nyessoen, Nies etc. kwam in onze familie voor het eerst 
rond 1616 de naam Waelboer in gebruik. In dat jaar kwam Cornelis Cornelisz Niessen (Niesen), 
die op 27 februari 1616 in Heinenoord trouwde met Leentgen Willemdr Penninck, terecht op 
een boerderij aan de Blaak in Heinenoord. Deze boerderij was eigendom van Leentgen uit de 
erfenis van haar overleden man Aert Corneliszn Leeuwenburg. De hoeve was aan de oostzijde 
belend door een waal (of wiel) en om die reden gaat Cornelis de naam ‘Waelboer’ gebruiken. 
Een “wael” of wiel is een diepe plas, ontstaan bij een dijkdoorbraak of overstroming. Een 
dergelijk wiel is gelegen achter een gedichte dijk. 
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Wael of Wiel hoek Blaaksedijk – Blaakseweg uit: Atlas Van den Hoekschen Waard van J.H. Kips 1838 

 
De naam Niessen blijft nog een tijd na 1616 incidenteel in gebruik, zoals blijkt uit een 
schuldbekentenis uit 1645. 
In de 17e en 18e eeuw komen we de naam Waalboer (Waelboer) regelmatig tegen in de Hoekse 
Waard.  
Vanaf ongeveer 1616, toen de naam Waalboer ontstond, is het enkele malen gebeurd dat de 
familienaam de geschiedenis nauwelijks overleefde.  
Janneken Waelboer, geboren in 1620, trouwde in 1640 met Bouwen Cornelisz (Snider) Blaek. 
Met uitzondering van hun zoon Cornelis (Bouwens Waalboer) kregen de kinderen de 
achternaam Blaek. We hebben niet kunnen achterhalen waarom Cornelis de achternaam 
Waalboer kreeg. 
Voor de voortzetting van de familienaam Waalboer in de ‘Brabantse’ tak zorgde Anna, geboren 
in 1814 in Zevenbergen. Zij beviel in 1843 van een zoon, waarvan de vader voor ons onbekend 
is en noemde hem Boudewijn Michiel. Omdat volgens de ook toen geldende wetten een kind, 
waarvan de vader onbekend was, de achternaam van de moeder kreeg, werd het Boudewijn 
Michiel Waalboer.  
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De 16e  en 17e eeuw 
 
Ten tijde van het leven van Cornelis Adriaensz Niesen (1526-1593) gaan de Nederlanden gebukt 
onder het juk van Philips II, koning van Spanje en heerser over een groot deel van West- 
Europa. De hertog van Alva werd door Philips naar de Nederlanden gestuurd om als 
landvoogd het volk in toom te houden. Willem van Oranje, zijn broers Lodewijk, Jan, Adolf en 
Hendrik, de graven van Egmond en Horne en nog meer edelen probeerden de Nederlanden 
onder dit juk uit te halen. Op 1 april 1572 veroverde Willem van Lumey, graaf van der Marck, 
met zijn watergeuzen Den Briel. Chaotisch en onoverzichtelijk is de toestand in de Lage 
Landen, als dat wilde jaar ten einde loopt. Op 8 oktober 1573 werden de Spanjaarden 
genoodzaakt het beleg rond Alkmaar te beëindigen. “Van Alkmaar begint de victorie!” Echter 
op 14 april 1574 sneuvelden Lodewijk en Hendrik van Nassau op de Mokerhei. Het beleg van 
Leiden duurde van eind oktober 1573 tot 3 oktober 1574. Op 3 oktober 1574 werd ter 
gelegenheid van het ontzet van Leiden haring en wittebrood uitgedeeld aan de uitgehongerde 
Leidenaren. Het begin van een traditie. 
Op 2 juli 1600 versloegen Prins Maurits en zijn broer Frederik Hendrik de Spaanse troepen bij 
Nieuwpoort. Toen de Vrede van Munster op 15 mei 1648 werd gesloten, kwam er een einde aan 
de 80-jarige oorlog. 
Intussen kwam de welvaart op gang. Evenals in de Nederlanden startte een ontwikkeling, die 
zich over een groot deel van de wereld zou uitspreiden. Begin 1600 werden de Verenigde Oost 
Indische Compagnie en de West Indische Compagnie opgericht. De handel nam toe, Jan 
Pieterszoon Coen was gouverneur generaal van Indië, de Portugezen werden uit Brazilië 
verjaagd en handelsposten werden opgericht. In 1626 veroverde Piet Heyn in het Caraïbisch 
gebied ten noorden van Cuba een Spaanse vloot met zilver, goud, parels, indigo en vele ander 
schatten. Hij beschikte over oorlogsschepen met in totaal 700 kanonnen en 4000 soldaten en 
matrozen.  
Ook de kunst beleefde een bloeiperiode en niemand kon bevroeden dat de in 1642 (Cornelis 
Cornelisz. Waalboer is dan ongeveer 15 jaar oud) door Rembrandt geschilderde Nachtwacht 
wereldfaam zou verwerven. Ook andere belangrijke tijdgenoten uit  ‘de Nederlanden’ zoals 
Peter Paul Rubens, Frans Hals en Johannes Vermeer maakten toen hun mooiste schilderijen.  
Intussen werd het leven wel wat “ingetogener”. Onder het alziend oog van de predikant leek 
het leven in de republiek zedig en streng. Doch de werkelijkheid was anders. Het boek van 
Ovidius, waarin alles over de kunst van het minnekozen vermeld staat was een bestseller. In de 
grote stadsparken bloeide de prostitutie. De weeshuizen herbergden veel kinderen, die te 
vondeling gelegd waren uit buitenechtelijke verhoudingen. 
In hogere kringen begon men met een vork te eten, maar de gewone man at zijn vette hutspot 
met gebraad of pens en erwtjes nog met de vingers. 
“Smakelijk eten Cornelis Andriesz."  
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Industriële revolutie 
 
In de periode van ruwweg 1800 tot 1900, Anna Waalboer, de moeder van Boudewijn Michiel 
werd geboren in 1814, is op sociaal en industrieel gebied veel gebeurd. Een ritje met de tram, 
een treinreis, bruggen over grote rivieren en massaproductie zijn verworvenheden uit de 19e 
eeuw.  
Eind 19e, begin 20e eeuw telde Nederland 5 miljoen inwoners. Drie van de vier Nederlanders 
woonden op het platteland. Over de nauwelijks vier meter brede klinkerweg van Amsterdam 
naar Haarlem reed een enkele maal per dag een auto. Tram en fiets waren nog geen gemeen 
goed. De infrastructuur was nog ingesteld op loopafstand.  
Door verbeterde landbouwtechnieken werd steeds meer mankracht op het platteland 
overbodig. Infrastructuur en transportmogelijkheden verbeterden, waardoor grotere afstanden 
gemakkelijker konden worden overbrugd en de stadsbewoners minder afhankelijk werden van 
hun directe omgeving. Tegelijkertijd versterkte de verstedelijking op zijn beurt de 
industrialisatie: stedelijke gemeenschappen vormden zich namelijk rondom de fabrieken die als 
paddenstoelen uit de grond schoten. De vraag naar fabrieksarbeiders resulteerde in de 
verhuizing van veel plattelandsbewoners naar zogenaamde industriesteden.  
Gesteund door de politiek, onder andere door de liberale staatsman en grondlegger van de 
parlementaire monarchie Thorbecke (1798–1872), werden veel gewaagde projecten onder 
handen genomen. De traditionele uitdrukking ‘industriële revolutie‘ refereert aan de 
ontwikkelingen vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. 
In deze periode kwamen technieken tot stand, die het productieproces danig zouden 
veranderen. Vooral de sterke verbetering van de stoommachine door James Watt (1736-1819), 
zorgde ervoor dat bijvoorbeeld water beter uit mijnen gepompt kon worden, zodat dieper 
gegraven kon worden.  
 
 

Stoommachine 
 
Door de uitvinding van de telegraaf in 1835 en de telefoon in 1876 verbeterde de communicatie 
op langere afstand enorm. Afstanden werden gevoelsmatig een stuk korter en de globalisering 
nam sterk toe.  Coördinatie van productie en levering kon vanaf dan zeer efficiënt en 
wereldwijd plaatsvinden waardoor grote schaalvoordelen mogelijk werden. 
Mede door de globalisering werden in 1909 de tijdsverschillen tussen verschillende streken in 
Nederland opgeheven. Voordien had elke streek nog zijn eigen tijd. Tussen het Oosten en het 
Westen van Nederland bedroeg het tijdsverschil een kwartier.  
De eerste spoorlijn in Nederland van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, tussen 
Amsterdam en Haarlem werd op 20 september 1839 geopend. In de jaren zestig van de 19e 
eeuw werd het spoorwegnet sterk uitgebreid waardoor afgelegen delen van Nederland 
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ontsloten werden. Ook kwamen in deze delen van Nederland industrieën tot stand, waardoor 
de welvaart sterk toenam.  
De textielnijverheid in Twente verbeterde enorm door de uitvinding van de stoommachine, die 
de spin- en weefmachine aandreef. 
In Oss werden twee stoomboterfabrieken opgericht. Zij zouden later samen de meeste kleinere 
margarinefabrikanten in Nederland opkopen.  
Gerard en zijn vader Frederik Philips richten in 1891 in Eindhoven de Firma Philips & Co op. 
De eerste activiteiten waren het assembleren van kooldraad- of gloeilampen. Gerard 
Philips was vooral in onderzoek geïnteresseerd en legde de basis voor het Philips' 
Natuurkundig Laboratorium (NatLab) waarvan de opvolger, de High Tech Campus, zich nog 
steeds in Eindhoven bevindt. 
In Maastricht  richtte Petrus Regout in 1836 een moderne, gemechaniseerde aardewerkfabriek 
op, die (na 1899 onder de naam Sphinx) uitgroeide tot de belangrijkste van Maastricht. In het 
kielzog van Regout probeerden andere ondernemers een graantje van de groeiende 
belangstelling voor aardewerkproducten mee te pikken.  
In Foxhol begon in 1841 Willem Albert Scholten een fabriekje in aardappelmeel, sago en 
verfwaren. Aanvankelijk werden de machines aangedreven door een rosmolen, waarvoor een 
grote hoeveelheid paarden nodig was en later door stoommachines. Dit was het begin van het 
Scholten-concern, dat aan de basis stond van de industriële ontwikkeling van de Groninger 
Veenkoloniën.  
De Exposition Universelle in Parijs in 1900 bracht een aantal revolutionaire vindingen. Bijna alle 
gedemonstreerde apparaten werden elektrisch aangedreven. De eerste geluidsfilm en 
roltrappen werden tentoongesteld en Rudolf Diesel demonstreerde zijn dieselmotor die op 
puur plantaardige olie liep.  
 

Reclame Philips 1900 
 
De 19e eeuw is ook de eeuw van de massaproductie en uitvindingen zoals de auto, telefoon, 
fiets op luchtbanden, fotografie en film. Door deze ontwikkelingen veranderde het leven 
ingrijpend. 
De meeste huizen in die tijd werden nog verlicht met gas- of olielampen of een enkele kaars. 
Elektriciteit bracht met een draai aan de knop licht. Later kwamen de gemakken van de 
stofzuiger en het strijkijzer. De meeste producten van deze vooruitgang waren in het begin 
alleen nog maar betaalbaar voor de elite. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Philips
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Philips
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_Natuurkundig_Laboratorium
http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Tech_Campus_Eindhoven
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De kloof tussen de elite en de gewone man was groot. Meer dan een kwart van de woningen 
bestond uit één kamer, bewoond door gezinnen van soms acht of meer personen. Het grootste 
deel van de bevolking werd niet ouder dan ongeveer 50 jaar en slechts een op de tien 
Nederlanders werd ouder dan 65 jaar.  
Door de komst van elektriciteit werd veel zware lichamelijke arbeid een stuk lichter. In 
bedrijven werd het meeste sjouw-, til- en takelwerk overgenomen door elektrische apparaten, 
zoals de lopende band.  
Tegen het einde van de 19e eeuw was de gezondheidszorg niet alleen in Nederland, maar overal 
in Europa sterk verbeterd door een beginnend besef van hygiëne, betere zuigelingenzorg en de 
eerste inentingen tegen besmettelijke ziekten.  

De Gulden  
 
Fiorino d’oro: oermoeder van de gulden 
  
De gulden was aanvankelijk een gouden munt: de gouden (gulden) Florenus, ofwel ‘Fiorino’ is 
afkomstig uit Italië. In 1252 werd de eerste gouden florenus geslagen in Florence, ‘fiorino d’oro’ 
in het Italiaans. Deze gouden munt weegt ongeveer 3,5 gram. Op de ene zijde staat een 
afbeelding van Johannes de Doper, patroonheilige van de stad, op de andere zijde de fiorino 
(lelie), het symbool van de stad Florence. Aan deze munt hebben we de afkorting ‘fl’ of ‘f’ voor 
de gulden te danken.  
Door het hoge goudgehalte konden de Florentijnse kooplieden er overal in Europa mee terecht, 
ook in de opkomende regio ‘de Nederlanden’. Het succes van de florenus zorgt ervoor dat de 
munt al snel wordt gekopieerd. Omstreeks 1355 wordt de eerste ‘eigen’ gouden florenus van de 
Lage Landen geslagen in het Limburgse Valkenburg. Rond 1400 circuleren er wel twintig 
soorten. In de volksmond heetten ze gewoon gulden, naar de metaalsoort.  
 
        

 Carolusgulden omstreeks 1640                Gulden 1978 
 
Carolusgulden: stamvader van de gulden 
 
Karel V introduceerde in 1521 de laatste Nederlandse gouden gulden. Hij kende de ‘carolus-
gulden’ een waarde toe van twintig stuivers en stelde daarmee de standaard rekeneenheid vast 
voor boekhoudend Nederland. De carolusgulden kan hierdoor de trotse stamvader van de 
Nederlandse gulden worden genoemd. Later, van 1544 tot 1556, laat Karel V een zilveren munt 
slaan met dezelfde waarde als de gouden carolus. Die zilveren carolusgulden was een flinke 
plak van bijna 23 gram. 
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In 1992 werd in het verdrag van Maastricht door een aantal Europese landen besloten 
om de euro in te voeren. Op 4 januari 1999 werden de koersen van aandelen, obligaties 
en opties in de aangesloten landen in euro’s weergegeven. Ook het girale 

betalingsverkeer in euro’s werd toen mogelijk. Op 1 januari 2002 werd de gulden vervangen 
door de euro, sindsdien de munteenheid van de Europese Monetaire Unie. De 
omwisselverhouding was bepaald op 2,20371 gulden per euro (ongeveer 45 eurocent per 
gulden). 

Voornamen 
 
Vroeger kwam het regelmatig voor dat een kind na enkele jaren of heel kort na de geboorte 
kwam te overlijden, maar ook wel levenloos ter wereld kwam. Het was toen niet ongebruikelijk 
om het volgende kind van hetzelfde geslacht dezelfde naam te geven als het overleden kind. 
Maar ook kwam het voor dat er in een gezin bijvoorbeeld drie zonen met de naam Jan waren. 
Meestal bleef dit beperkt tot twee kinderen. Deze gelijknamigheid is het gevolg van bepaalde 
vernoemingregels. Die werden soms zo strikt nageleefd dat kinderen in één gezin dezelfde 
naam kregen, bijvoorbeeld wanneer de opa’s dezelfde voornaam hadden. Zo waren er in één 
gezin grote Klaas en kleine Klaas of Jan, Johan en Jantje (vrouwelijk). 
Michelle, Willemijn, Simone, Janneke en meer meisjesnamen zijn afgeleid van een jongensnaam. 
Dit naamtype is ontstaan in de late Middeleeuwen. Aanvankelijk vond men het niet eens nodig 
om er een vrouwelijke uitgang aan te plakken. In oude bronnen komen we vermeldingen tegen 
als “ joncfrouw Dirc van der Does”, en “Jacob, hertogin van Beieren”. In de vijftiende eeuw 
ontstaan er vormen als Jannitgen, Pieterken en Hendrickje. Dit soort namen vinden we ook in 
het begin van onze genealogie terug. Gedurende de eeuwen er na krijgen deze van een 
jongensnaam afgeleide meisjesnamen vaste voet aan de grond. Voor de grote omwenteling in 
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw had ongeveer de helft van de vrouwen een 
dergelijk naam, bijvoorbeeld Roelien, Hendrika, Sietske, Dirkje en Berendina. Tegenwoordig is 
dat aandeel ongeveer 20 procent.  

Patroniemen 
 
Voordat achternamen algemeen in gebruik kwamen, hadden de meeste mensen alleen een 
patroniem.  
Een patroniem is een familienaam afgeleid van de roepnaam van de (voor)vader. Van Jan komt 
Jansen en van Piet komt Pietersen. Eigenlijk Janszoon en Pieterszoon. Als Jan een zoon had met 
de naam Pieter, dan zou zijn volledige naam Pieter Jansz(oon) geweest zijn. De dochter Maria 
van Jan zou dan Maria Jans(dochter) geheten hebben. 
Vanaf ongeveer 1811 moest, door een decreet van Napoleon, iedereen een achternaam hebben. 
Ook voor die tijd waren er al veel mensen die een herkenbare achternaam hadden, zoals 
Waalboer. Dikwijls verwezen deze namen naar de plaats van herkomst of het beroep van de 
drager van de naam. 
Wanneer een genealoog moet gaan zoeken in de patroniemen wordt het veelal werken in een 
massa van gelijkgenaamde personen in eenzelfde periode. Wie is dan de juiste Adriaen 
Adriaenszoon? 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/2002
http://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_en_Monetaire_Unie
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Burgerlijke stand 
 
De burgerlijke stand werd in Nederland ingevoerd in 1811 onder invloed van Napoleon. 
In 1810 ging het Koninkrijk Holland op in het Franse Rijk en als gevolg daarvan werden de 
Franse wetten van toepassing in Holland. Zeeuws Vlaanderen en grote delen van Limburg 
kregen al in 1796 met het verschijnsel “état civil”, burgerlijke stand, te maken, omdat zij al 
eerder onder het Franse Rijk vielen.  
Ook al zijn er sinds 1811 binnen de burgerlijke stand enige wijzigingen geweest, grote 
verschillen tussen toen en nu zijn er niet. De belangrijkste registers zijn die van geboorten, 
overlijden en huwelijken.  

Voor 1811 
 
De burgerlijke stand heeft vanaf ongeveer 1811 voor de genealoog veel zaken een stuk 
gemakkelijker gemaakt. Voor die tijd is men aangewezen op de zogenaamde DTB. Dit zijn 
kerkboeken over Dopen, Trouwen en Begraven. In de doopboeken staan naast de doopdatum 
van het kind de ouders of alleen de vader vermeld. Dikwijls blijft het daarbij. Soms worden de 
getuigen of het beroep van de vader genoemd. In de trouwboeken zijn vaak veel 
huwelijksplechtigheden op één pagina geschreven, met alleen de namen van de bruid en 
bruidegom. Soms worden ook de ouders van de echtelieden en een enkele keer de getuigen 
genoemd. In de begraafboeken werd in het verleden soms volstaan met de datum en ‘een kind 
van …….’. Het wordt dan wel erg moeilijk om terug te vinden welk kind dat geweest is. Verder 
zijn er nog veel andere documenten voor de genealoog beschikbaar waarin het een en ander na 
te zoeken is, zoals het rechterlijk archief en het notarieel archief. Uit testamenten zijn soms 
complete gezinsverbanden te reconstrueren.  
Veel archiefstukken zijn door het snelle en langdurige schrijven van de scribent dikwijls 
moeilijk te lezen. Een foto of kopie in het archief maken en die thuis, soms met het vergrootglas, 
bestuderen is dan noodzakelijk. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
Bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste 
wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 
'privacywet' genoemd. Vooral door de automatisering is deze wet van belang geworden. De 
wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend 
persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. Bij het openbaar maken van persoonsgegeven moet 
gedacht worden aan plaatsing op het internet of publicatie in een grote, naar spreiding 
ongecontroleerde, oplage. In de archieven zijn persoonsgegevens openbaar bij overlijden na 50, 
huwelijken na 75 en geboorten na 100 jaar. Informatie van na die tijd zal dus gevonden moeten 
worden in familieberichten in kranten, rouwkaarten, bidprentjes, trouwboekjes en andere 
familiestukken. 
  

javascript:%20showUrl('https://cbpweb.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens')
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Maten en gewichten 
 
In vroeger eeuwen waren veel verschillende soorten maten en gewichten in gebruik. Niet alleen 
per streek, maar ook per plaats konden er verschillen zijn. Ook al waren de benamingen gelijk, 
dan nog konden de maten en de gewichten in omvang van elkaar verschillen. Voor velen was 
dit een minder gewenste situatie.  
De roede (= 12 voet, maar ook ongeveer 14 m2 ) was, als oppervlaktemaat, vanaf de vroege 
middeleeuwen de standaard maat in de omgeving van Leiden. Vanaf het einde van de 16e eeuw 
vond zij als landmaat verspreiding over een groot deel van Nederland en zelfs in enige Duitse 
staten en Scandinavische landen. Voor de werken van de provincie Holland en de Staten 
Generaal werd vanaf begin 17e eeuw uitsluitend deze maat gebruikt.  
Enige vroeger gebruikelijke maten zijn: 
 
Lengtemaat 
 1 voet    =     12 duim  voet  = 0,314m 
 1 duim    =     12 lijn   duim  = 2,61cm 
 1 lijn    =     12 punt  lijn  = 0,21cm 
       punt  = 0,018cm 
Vlaktemaat  

1 morgen  =       2 gemet  morgen  = 0,85ha 
(zoveel als men op een morgen kon ploegen) 
 

1 gemet   =       3 hond  gemet  = 0,425ha 
 1 hond   =  100 vierkante roede  
 1 vierkante roede  =   14,19m2 
 1 mat   =  400 vierkante roede  mat  = 0,56ha 
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Vlasbewerking 
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Ridderkerk en Rijsoord 
 

 
 
Al in de twaalfde eeuw bestond er aan de rivier de Merwede (nu de Maas) een nederzetting met 
de naam Riede. Aangezien het dorpje tussen 1373 en 1375 meermalen werd getroffen door 
overstromingen, trokken de meeste inwoners weg. Daarna werd besloten het gebied droog te 
leggen en ontstonden hiermee de polders Oud- en Nieuw-Rijerwaard. In 1404 was de eerste 
polder, de Oud-Rijerwaard, voltooid. Deze lag aan de oostelijke kant van de Lagendijk. Enkele 
decennia later was de westelijke zijde drooggelegd en ontstond de Nieuw-Rijerwaard. De eerste 
bewoners vestigden zich aan de Oostendam, het hoogste punt van de Rijerwaard. 
In 1446 werd Ridderkerk officieel gesticht toen ambachtsvrouw Margriet van Comene een 
handvest opstelde met regels voor het  bestuur en de bevolking. Tegelijkertijd ontstonden in de 
omgeving van Ridderkerk ook andere dorpjes in de drooggelegde Rijerwaard, zoals Bolnes, 
Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer. 

 De inwoners van de dorpjes rondom Ridderkerk leefden in de 
vijftiende en zestiende eeuw vooral van de akkerbouw en veeteelt. 
Vanaf de zeventiende eeuw begonnen veel boeren met de bewerking 
van vlas. Het vlas werd geweekt in de rivier het Waaltje en onder 
meer verwerkt tot touw en linnen. Ook werd uit het vlas lijnzaad 
gewonnen, dat werd geëxporteerd. 
Door de komst van de scheepsbouw in de negentiende eeuw steeg de 
werkgelegenheid in Ridderkerk en de omiggende dorpen en werd de 
infrastructuur van het eiland IJsselmonde verbeterd en uitgebreid. 
Aan de rivieren de Noord en de Nieuwe Maas ontstonden grote 

scheepswerven en het aantal inwoners nam aanzienlijk toe. In de negentiende eeuw werden de 
dorpen Rijsoord en Strevelshoek samengevoegd met de gemeente Ridderkerk. Ondertussen 
veranderde de economie van Ridderkerk aanzienlijk. De scheepsbouw en de vlasbedrijven 
maakten plaats voor enorme bedrijventerreinen en schone industrie. 
  

Ridderkerk circa 1580 
 

Wapen van Ridderkerk 
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Hoeksewaard 
 

Hoekse Waard 
 
Groote Waard 
 
De Groote of Zuidhollandse Waard werd tussen 1230 en 1270 drooggelegd. De polder, die 
eigenlijk een samenvoeging is van de polders Tiesselijnswaard, Strijensche Waard en Dordtse 
Waard, strekt zich ten oosten van de lijn Maasdam-Cillaarshoek-Strijen uit tot aan Woudrichem. 
De immense bedijking was zeker tweemaal zo groot als de huidige Hoekse Waard. Vanaf 1100 
beginnen de mensen zich hier en daar te beveiligen tegen het  water door hun huizen en 
boerderijen te bouwen op huisterpen. Langs de Keizersdijk onder Strijen, bij Mijnsheerenland 
en Westmaas zijn nog tal van dergelijke woonterpen te zien. Wat later komen de eerste 
bescheiden bedijkingen tot stand, vaak niet meer dan een lage kade om een stuk akker of 
weiland.  
De Groote Waard is een vruchtbaar gebied. Op de droogste plaatsen wordt akkerbouw 
beoefend, herders met koeien en schapen zijn er een algemene verschijning en jagers en vissers 
"boeren" er uitstekend. In de resterende stukken (vloed)bos wordt zelfs nog bosbouw bedreven. 
Ook de zoutwinning is een niet onbelangrijke bron van inkomsten voor de Groote Waarders. 
Zowel in als rond de waard wordt veen gedolven. Op dit zogenaamde darinck delven volg het 
verbranden van de turf, waarna zout overblijft. Bovendien is de veenwinning van belang voor 
de brandstofvoorziening.  
Tegelijk met de Groote Waard moeten nog enkele kleine bedijkingen in deze omgeving gelegen 
hebben. Zo noemt keizer Hendrik IV in een brief aan Adelbold, bisschop van Utrecht, het land 
Walen, een drooglegging in de buurt van Heinenoord. Over dit nieuwe land moet Wouter van 
den Wale de scepter hebben gezwaaid. Ook waar nu de polder Oude Korendijk ligt, lag rond 
1250 al een poldertje, de Coorndic. Waarschijnlijk verdwenen beide droogleggingen al voor 
1400 door de regelmatige overstromingen. Dwars door de Groote Waard stroomt de Maas, die 
omstreeks 1270 is afgedamd bij Maasdam, waar spui- en mogelijk ook schutsluizen zijn 
geweest. Dat de rivier rond 1400 nog van strategisch belang was, mag worden geconcludeerd 
uit het feit dat op ongeveer een kilometer ten oosten van Maasdam het kasteel Duijvestein werd 
gebouwd. 
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Vloed 
 
De Zuid-Hollandse Waard is echter geen lang leven beschoren. In de nacht van 18 op 19 
november 1421 maakt de Sint Elizabethsvloed met donderend geweld een einde aan anderhalve 
eeuw Groote Waard en neemt het water het gewonnen land opnieuw in bezit. In die rampnacht 
lopen 72 dorpjes onder water en verdrinken enkele tienduizenden mensen. Ook de gehuchten 
Leyderkerke, Broec, Weede, Poelweyk en de Mijl in het westen van de Groote Waard 
verdwijnen voorgoed in de golven. Hun (meest houten) restanten worden in de daarop 
volgende vloedgolf bedekt door een kleilaag of rotten weg. Alleen de ringdijk van Puttershoek 
via Cilaarshoek naar Strijen is nu nog het tastbare overblijfsel van de eens zo glorieuze 
menselijke overwinning op het water. De polder wordt zo grondig vernietigd, dat herstel een 
onbegonnen zaak is. Bovendien ontbreken ook het initiatief, het geld en de werkmiddelen 
daarvoor. Twee eeuwen na de ramp steken hier en daar nog kerktorens van verdronken dorpen 
boven water uit, zo meldt dan een Italiaanse reiziger.  
In de wijde omtrek is er echter één polder die het hoofd boven water weet te houden bij de 
catastrofale vloed. Het is de kleine Sint Anthonypolder, die in 1358 is ingedijkt door Huygen 
Duykink, dijkgraaf van de Groote Waard. Met het overgebleven stuk dijk vormt Heer 
Huygenland - de aanvankelijke naam van de polder - de basis van de bedijking van de 
tegenwoordige Hoekse Waard. 
 
Oudeland 
 
De eerste nieuwe inpoldering na de Sint Elizabethsvloed is het Oudeland van Strijen, dat in 
1437 (in één jaar tijd) wordt drooggelegd door poorters uit Strijen, Dordrecht, Delft, Geervliet en 
Poortugaal. In 1471 volgt aan de andere zijde van de Keizersdijk de polder Oud-Bonaventura. 
Kort daarop is de bedijking van de polders Oud-Heinenoord, Mijnsheerenland van Moerkerken 
en het Munnikenland van Westmaas een feit.  
Tussen 1500 en 1600 volgen de inpolderingen elkaar in snel tempo op en ontstaat vrijwel de 
hele Hoekse Waard van nu. Alleen langs de randen wordt na 1700 nog een aantal 
buitengronden drooggelegd. Hoewel vrijwel elke polder sindsdien één of meerdere malen 
onder water loopt, zijn de inundaties echter niet blijvend, zoals bij de Groote Waard.  
De in 1439 drooggelegde Oude Korendijk blijft lange tijd een eiland, dat van de polder Oud-
Piershil gescheiden is door de Swaneblake. Pas in 1653, als de Eendragtpolder bekaad wordt 
kan met de aanleg van de Steegjesdijk de Oude Korendijk uit zijn isolement verlost worden. Het 
eiland de Hoekse Waard is ontstaan. 
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Heinenoord 
 
Het gebied rond Heinenoord stond in de middeleeuwen bekend als het Land van Wale. Na de 
Sint-Elisabethsvloed van 1421 kwam het onder water te liggen. Pas in 1437 kwam het weer 
droog te liggen. Rond die tijd werd het dorp gesticht. Heinenoord is een dijkdorp, dat voor een 
groot deel bestaat uit lintbebouwing langs de Dorpsstraat en een landschappelijke zone langs 
de Oude Maas. De aangrenzende buurtschap Goidschalxoord, die ook bestaat uit oude 
lintbebouwing langs de dijk, versterkt dit beeld. Bepalend voor het gezicht van Heinenoord zijn 
verder de strakke, op Deltahoogte gebrachte Buitendijk langs de Oude Maas en de palletfabriek 
in Goidschalxoord. 
Samen met Goidschalxoord en de buurtschappen Blaaksedijk en Kuipersveer vormde het van 
1855 tot 1984 één gemeente. Nu vormt het met 's Gravendeel, Maasdam, Mijnsherenland, 
Puttershoek en Westmaas de gemeente Binnenmaas.  
De naam Blaakse Dijk is ontstaan door de toenmalige bleekvelden beneden de dijkberm. Dit 
waren brede stroken grasland langs de dijk, ook wel avelingen genoemd. Deze avelingen 
dienden vroeger tot bescherming van het onderste gedeelte, de voet van de dijk. Zij waren 
vroeger in gebruik door de linnenwevers die ze als bleekweiden voor hun lijnwaad gebruikten. 
Vooral waar later het gehucht De Blaak is ontstaan kon men de linnen weefsels, besprenkeld 
met water in de zon zien liggen. Door de industrialisering verdwenen de bleekvelden. 
Bestuurlijk viel de Blaakse Dijk onder de jurisdictie van Mijnsherenland van Moerkercken. De 
bewoners gingen daar ook naar de kerk en rechtbank. Er wordt wel gezegd dat ook het brood 
van Mijnsherenland kwam omdat er aan de Blaakse Dijk “noyt een backer heeft gewoond”. De 
meeste boerderijen aan de Blaakse Dijk waren gelegen aan de kant van Mijnsherenland. Een 
paar landbouwbedrijven stonden aan de kant van Heijnenoord in het Blaakse Zomerland ten 
noorden van de dijk. Aan deze kant stond ook de kroeg waar de landarbeiders na een warme 
werkdag hun dorst gingen lessen. 
 

 
 

Blaaksedijk 
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Dordrecht 
 
Middeleeuwen 
 
Dordrecht is ontstaan in de twaalfde eeuw als een kleine nederzetting aan beide oevers van een 
veenstroompje, de Thure of Thuredrecht, daar waar de brede zeestromen overgaan in 
binnenwateren. In 1220 kreeg het van graaf Willem I als eerste in Holland stadsrechten. In 1299 
verwierf het ook het Stapelrecht, dat later werd uitgebreid en op den duur inhield dat alle 
schippers hun lading in de stad moesten uitladen en te koop aanbieden. Vanaf 1262, maar 
mogelijk al eerder, werden in Dordrecht ook alle munten voor het graafschap Holland geslagen. 
De periode 1350-1450 wordt wel Dordrechts Gouden Eeuw genoemd. De stad bekleedt dan een 
centrale plaats in het Baljuwschap Zuid-Holland (een rechtsgebied in het zuidelijk deel van 
Zuid-Holland en het noorden van Noord-Brabant) en het waterschap de Groote Waard. Tijdens 
de Hoekse en Kabeljauwse Twisten wordt in 1418 de stad belegerd door Jan van Brabant en 
Jacoba van Beieren. Maar het beleg wordt gebroken en kort daarop wordt het Hoeksgezinde 
Geertruidenberg, de enig overgebleven concurrent, platgebrand. 
Dordrecht is dan de belangrijkste plaats van het land. Maar hieraan komt abrupt een einde als 
in de nacht van 18 op 19 november 1421 tijdens een zware Noordwesterstorm de als gevolg van 
zoutwinning en achterstallig onderhoud verzwakte dijken doorbreken. De stad verliest door 
deze Sint-Elisabethsvloed het achterland als afzetregio, landbouwareaal en uitbreidingsgebied.  
Een tweede ramp volgt op 28 juni 1457 als bij een grote stadsbrand, die vijf dagen woedt, 700 
huizen en een deel van de Grote Kerk in vlammen opgaan.  
 

Dordrecht 1652, kaart van Joan Blaeu. Het noorden naar beneden gericht. 
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16de tot en met 18de eeuw 
 
Een periode van relatieve stilstand volgt. In 1572 vinden er echter opmerkelijke gebeurtenissen 
plaats. Allereerst is er de alteratie van 25 juni, waarbij Dordrecht zich aan de zijde van de 
opstand schaart en 200 watergeuzen binnen laat. Nog geen maand later wordt, van 19 tot 23 
juli, in het voormalige Augustijnenklooster de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Vanuit 
die vergadering wordt de opstand tegen Spanje gecoördineerd en gefinancierd. Willem van 
Oranje wordt weer als stadhouder aangesteld. Drie jaar later sluit men in het Hof de Unie van 
Dordrecht, die gezien kan worden als de eerste grondwet van Holland, en daarmee de 
grondslag vormde voor de Republiek der Verenigde Nederlanden.  
Van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 wordt de internationale Dordtse Synode gehouden. In 
180 zittingen worden belangrijke besluiten genomen, zoals het uit de kerk zetten van de 
Remonstranten, het maken van een nieuwe Bijbelvertaling (de Statenvertaling), het opstellen 
van een kerkorde en de Dordtse leerregels. 
Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1603 door de inpoldering van het Oude Land van 
Dubbeldam een begin gemaakt met de herwinning van het tijdens de Sint-Elisabethsvloed 
verloren land. Nog geen zestig jaar later is het Eiland van Dordrecht gereed, door inpoldering 
van de Noord- of Merwedepolder, de Zuidpolder, de Alloyzenpolder en de Polder Wieldrecht. 
Tussen die inpolderingen door breekt in 1636/1637 de grootste pestepidemie in de plaatselijke 
geschiedenis uit. Een op de zes Dordtenaren, 3700 mensen, verliest hierbij het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Hof (Augustijnenklooster) 
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19de eeuw tot nu 
 
In de 19e eeuw komen bij cholera-epidemieën honderden Dordtenaren om. Om verdere 
verspreiding te voorkomen, worden alle binnengrachten gedempt en waterleiding aangelegd. 
Na het midden van de eeuw breidt de stad zich als gevolg van een forse bevolkingsgroei uit tot 
over de Spuihaven. De spoorwegen nemen het traditionele vervoer via het water steeds meer 
over. Dordrecht verandert in snel tempo van een rijke handelsstad in een verarmde 
industriegemeente.  
De twintigste eeuw staat in het teken van de crisis van de jaren dertig waarbij als 
werkverschaffingsproject de Dordtse Biesbosch wordt ingepolderd. Door grenswijzigingen met 
Dubbeldam wordt het mogelijk steeds nieuwe woonwijken en industriegebieden aan te leggen 
en het oude stadscentrum te saneren.  
Tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953 fungeert Dordrecht, door haar ligging aan de 
rand van het rampgebied, als hulpverleningscentrum. Op 1 juli 1970 worden de gemeenten 
Dubbeldam (met ruim 10.000 inwoners) en een deel van Sliedrecht aan Dordrecht toegevoegd.  
De afsluiting van het Haringvliet in datzelfde jaar maakt een einde aan het periodiek 
overstromen van de laag gelegen delen van de stad.   
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Strijen 
  
Hoewel het lage westen geologisch gezien piepjong is, zijn er toch sporen gevonden van 
bewoning uit de prehistorie. Aangenomen moet worden dat er ook in de bronstijd, dus 
omstreeks 1500-1000 v. Chr., bewoning was. Hierna hebben de Kaninefaten zich in deze 
omgeving gevestigd, maar deze werden al snel verdreven door de Romeinen. In Strijen zijn de 
resten van een Romeins sluisje en een woonhuis gevonden en diverse voorwerpen in de 
omgeving van de Binnenmaas. 
Rond het jaar 400 kwamen de Franken hier wonen. Aan het eind van de 5e eeuw werd voor het 
eerst de naam Streona genoemd, waarschijnlijk werd hier toen al Strijen mee bedoeld. De naam 
“Strien” is afkomstig van de gelijknamige rivier, deze werd als belangrijke handelsroute tussen 
de grote rivieren (Schelde, Maas en Rijn) gebruikt.  
Rond 630 ontstond het graafschap Strijen, dit graafschap besloeg een groot gedeelte van Zuid-
Holland en Noord-Brabant. Het graafschap Het Land van Strijen werd in de periode 630-1290 
door diverse graven en gravinnen geregeerd. De inwoners van het Land van Strijen, het Land 
van Zevenbergen, Geertruidenberg de Baronie van Breda en het Markgraafschap Bergen op 
Zoom moeten 'heer’ zeggen tegen de Graaf van Strijen.  
In 1039 wordt het Graafschap tussen twee broers verdeeld. Rond 1290 verdeelt de laatste graaf 
Willem van Strijen het resterende gebied – de landen van Strijen, Zevenbergen en 
Geertruidenberg - onder zijn drie dochters. Het Graafschap Strijen houdt dan na ruim vijf 
eeuwen op te bestaan. 
 Na 1316 stond de heerlijkheid Strijen alleen en werd zelfstandig. Uiteindelijk werd zij als 
Strijensche Waard in de Zuid-Hollandse Waard opgenomen. 
Na de Sint Elisabethsvloed van 19 november 1421 ontstond het eiland de Hoeksche Waard. 
Strijen lag nu op een eiland. Ook na de vloed bleef Strijen zijn vooraanstaande plaats behouden. 
In 1759 werd Strijen verwoest door een brand die 102 huizen in de as legde. De 
waternoodsramp van 1953 zorgde voor veel materiële schade. 
 De Stoomtram reed voor het eerst in 1905 van Rotterdam naar Strijen, van deze naam is de 
Trambaan afgeleid. Autobussen hebben na het stoppen van de tram in 1956 het vervoer 
overgenomen. 
De gemeente Strijen bestaat nu uit Strijen, Strijensas, Mookhoek en de buurtschappen 
Cillaarshoek en De Klem. 
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Fijnaart en Heijningen 
 
Voor de Sint Elisabethsvloed van 1421 was er enige economische activiteit daar waar Fijnaart en 
Heijningen bedijkt zouden worden. Later in de 15e eeuw kwamen er weer gorzen droog te 
liggen. Vanaf 1458 behoorde het gebied aan de heren van Bergen op Zoom. In 1547 gaf 
markiezin Jacqueline van Croy samen met haar zoon Jan IV van Glymes "Vrouwe Jacops land, 
alias den Fijnaart", een gorzengebied ten noorden van het Brabantse vasteland, ter bedijking uit. 
De polder was een soort eiland. 
Zoals gebruikelijk bij de inpolderingen door de markiezen van Bergen op Zoom, was in deze 
polder ruimte aangewezen voor de bouw van een kerk. Al in 1548 protesteerde de pastoor van 
Gastel tegen de oprichting van een Fijnaartse parochie: het nieuwe gebied behoorde tot zijn 
parochie. Dit protest had geen succes. Het volgende jaar was er al een gebouwtje dat als kerk 
dienst deed en in 1551 is er sprake van een pastoor te Fijnaart. Ruim twintig jaar later verdween 
deze geestelijke als gevolg van bezetting van het eiland van Fijnaart, Klundert en Ruigenhil 
door Staatse troepen. Het protestantisme kreeg de overhand. Vanaf dat moment behoorde het 
eiland tot de parochie van Standdaarbuiten. Al in 1549 functioneerde er een  schepenbank.  
In 1583 werd Heijningen samen met Ruigenhil, het latere Willemstad, ingepolderd. Willem van 
Oranje liet Ruigenhil versterken tot vesting. Na diens dood in 1584 verleende zijn zoon, Prins 
Maurits in 1585 stadrechten aan Willemstad. 
Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd Heijningen bestuurlijk losgemaakt van 
Willemstad en oriënteerde het zich meer op Fijnaart. In 1615 kreeg Heijningen een eigen 
schepenbank. De schout van Fijnaart was tevens de schout van Heijningen en ook het dorpshuis 
in Fijnaart werd door beide besturen gebruikt. Deze situatie bleef zo tot 1810. Op 7 november 
1810 werden de beide jurisdicties samengevoegd tot de gemeente Fijnaart en Heijningen. In 
1813 werden zij weer gescheiden. Wel moesten zij zo samenwerken en dezelfde registers 
gebruiken, dat van een werkelijke scheiding geen sprake was. Om de administratieve puinhoop 
die dit met zich meebracht tegen te gaan, besliste de gouverneur van Noord-Brabant op 4 
januari 1815 dat beide gemeenten samengevoegd moesten worden. Deze samenvoeging was 
definitief. 
De werkgelegenheid heeft tot ver in de vorige eeuw altijd op agrarisch gebied gelegen. 
Met ingang van 1997 werd de gemeente met Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en 
Zevenbergen samengevoegd tot de huidige gemeente Moerdijk. 

 

Fijnaart en Heijningen 1870 (kaart J. Kuijper)  
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Zevenbergen 

               Stadszegel Zevenbergen                     Wapen Zevenbergen  
 
De oudste gegevens dateren uit het einde van de 13e eeuw. Dan wordt Zevenbergen genoemd  
in enkele oorkonden, eerst als een afsplitsing van de Heerlijkheid Strijen, later als afzonderlijk 
leen van het graafschap Holland. Tot de Franse tijd is het Hollands gebied gebleven. Bij het 
herstel van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd Zevenbergen bij de provincie Noord-
Brabant gevoegd. 
De meest voor de hand liggende verklaring voor de naam Zevenbergen is gelegen in de 
verschillende “hoogten” waarop het stadje gebouwd was. Ook nu nog wordt gesproken van 
Konijnenberg, Zandberg, Molenberg, Kapelberg en Zwartenberg. Volgens Delahaye moet de 
naam Zevenbergen wellicht zo verklaard worden, dat er bij de vorming van het poldergebied 
zeven landtongen, wallen of eilandjes te onderscheiden waren. Dus zeven hoogtes of bergjes. 
In 1290 geeft Willem, heer van Strijen, aan de zoon van zijn broer Hugeman van Strijen, het land 
van Zevenbergen te leen. Dit gebeurde in een leenbrief van Zevenbergen. Lange tijd heeft 
Zevenbergen behoord tot het geslacht van Bergen. 
Door bedijkingen vanuit het noorden en zuiden werd het gebied van Zevenbergen met het 
vaste land van Zuid-Holland (Strijen) verbonden. Na een aanvankelijke bloei door de winning 
van zout en turf, en later door handel, scheepvaart en landbouw, vond er na de Sint 
Elisabethsvloed in 1421 een grote terugval plaats. Alle al ingedijkte polders werden in dat 
rampjaar vernield. 
In de 16e eeuw begon Cornelis van Bergen weer met de inpoldering rond Zevenbergen. 
Daardoor kreeg de landbouw opnieuw een kans zich te ontwikkelen. Graan, vlas en vooral ook 
meekrap waren producten van deze streek. Na het ontdekken van chemische verfstof, 
omstreeks 1870, verdween de teelt van meekrap en maakte plaats voor suikerbiet. 
In 1560 overleed Cornelis van Bergen en ging het slot, land en de heerlijkheid van Zevenbergen 
over naar diens zuster Maria van Bergen, die gehuwd was met Louis de Ligne. Hun zoon Jean 
de Linge, graaf van Aremberg, erfde Zevenbergen, dat dus in het huis van Aremberg overging. 
Hij sneuvelde in 1568 in de slag bij Heiligerlee. Tot 1599 bestuurde zijn vrouw Margaretha van 
der Marck en Aremberg de heerlijkheid. Vanaf 1692 behoorde Zevenbergen aan het Huis van 
Oranje-Nassau met als eerste Amalia van Solms, de weduwe van Frederik Hendrik. Na de 
Franse revolutie treden de prinsen en prinsessen van Oranje niet meer op als heren en vrouwen 
van Zevenbergen.   
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Sint Elisabethsvloed 
 
Zevenbergen heeft veel rampen meegemaakt. Deze rampen werden zowel door de natuur als 
door oorlogen veroorzaakt. 
Het was vroeger een zeestad gelegen in Zuid-Holland tussen de Roode Vaart en de rivier de 
Mark. Een dijk verbond Zevenbergen met Strijen. Door de stormvloed op Sint Elisabethnacht 
werd die verbinding met Strijen verbroken. De stad werd een eiland. 

 

Zevenbergen voor en na 1421 
 
Het beleg van 1428 
 
Omdat in de jaren 20 van de 15e eeuw Gerrit van Strijen, heer van Zevenbergen, zich gevoegd 
had bij de partij van Jacoba van Beieren, werd de stad belegerd en veroverd door de Vlaamse en 
Artoise troepen van Philips van Bourgondië. 
Onder dit beleg tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten heeft de stad en haar bevolking veel 
geleden. De sterke ommuring van de stad op het eiland was niet bestand tegen de aanvallen 
met talloze schepen. Na de verovering werd Gerrit van Strijen, samen met zijn adellijke gasten, 
gevangen genomen.De versterkingen van de stad werden in 1428 geslecht. Pas tien jaar later, na 
het overlijden van Jacoba van Beieren, werd Gerrit van Strijen vrijgelaten. Berooid en in 
armoede stierf hij in 1452. Van 1428 tot 1453 regeerde Philips (de Goede) van Bourgondië zelf 
over Zevenbergen. In 1453 gingen de rechten op Zevenbergen over naar Arent van Strijen, de 
zoon van Gerrit.   
 
80-jarige oorlog 
 
Van 1568-1648 werden de Nederlanden overheerst door de Spaanse troepen van Philips II. In 
1572 werd Zevenbergen door woestelingen uit Dordrecht belaagd tijdens de Beeldenstorm. 
Zevenbergen werd in 1590 door het leger van graaf Mansfeld geplunderd en verbrand. Hierbij 
vonden veel burgers de dood. Nog geen vijf jaar later brak door een ongeluk of 
onvoorzichtigheid weer brand uit. Deze brand was zo hevig, dat ongeveer de helft van de 
meest houten huizen, hout was gebruikelijk voor die tijd, in de as werd gelegd.  
Een hevige pest woedde in 1602. De “rode loop” teisterde de bevolking in 1620. De jaren 1623 
en 1626 werden gekenmerkt door grote overstromingen, die delen van Zevenbergen en de 
omliggende landerijen onder water zetten. Tijdens de pestepidemie in 1625 overleed ongeveer 
de helft van de bevolking, zodat veel huizen leeg kwamen te staan, het land onbebouwd bleef 
en de al aanwezige oogst niet binnengehaald kon worden. In 1664 brak opnieuw de pest uit.  
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De Franse tijd 
 
Tussen 1795 en 1814, toen de troepen van Napoleon Nederland bezetten, heeft Zevenbergen, 
evenals veel andere plaatsen, veel offers moeten brengen. Met grote regelmaat werden door 
Franse generaals paarden, koeien, hooi, stro, bier, jenever en karren gevorderd.  
Veel Zevenbergenaren, mogelijk uit lijfsbehoud, kozen voor de Franse kant. Met alle eer en 
onderdanigheid werd op 9 april 1809 door het gemeentebestuur Lodewijk Napoleon 
ontvangen, koning van Holland en broer van de Franse keizer Napoleon. 
Op 11 december 1813 werd Zevenbergen door kozakkenlegers van de Franse troepen verlost. 
 
De windhoos  
 
Op 19 augustus 1845, het was een warme en zwoele dag, begon het onverwacht zacht te 
regenen. De lucht was helder en van een naderend onweer had men geen enkel vermoeden, 
maar er pakten zich donkere wolken samen en er ontstond zo’n geweldige donderbui dat de 
lucht op een vuurzee leek en de aarde dreunde. Er ontstond een hevige storm. Alsof dat niet 
genoeg was raasde er rond vijf uur in de middag een zware windhoos over Zevenbergen. Zo 
hevig, dat van een van de korenmolens een wiek werd afgerukt, die na een lange vlucht weer 
neerkwam. Daarna werd de wiek opgezwiept en zeventig meter verder neergeworpen. Wonder 
boven wonder kwamen er slecht één volwassene en twee kinderen om het leven.  
De verwoestingen waren vreselijk. 12 huizen en 26 schuren werden helemaal vernield. 75 
huizen moesten gesloopt worden en 175 huizen en schuren waren beschadigd. Van het dak van 
de Rooms Katholieke kerk werd een stuk lood van 130 pond afgerukt en 200 meter verder over 
de haven weggeslingerd. Het dak was zwaar beschadigd en vertoonde een gat van ongeveer 
150 m2. Alle steunpilaren en een tussenmuur waren ongeveer 6 centimeter verzet. Van het 
graan op de omliggende landerijen was niet veel meer over. Over een afstand van duizend 
meter werd het door de windhoos meegenomen. 
De hoos ging verder in noordelijke richting om in Zwaluwe en verder nog meer schade aan te 
richten. 
Voor het herstel werden fondsen ingezameld van zowel de Oranje’s, Rijksoverheid, provincies, 
gemeenten, kerken als particulieren. 
               
 

Voor en na de windhoos van 1845 
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De oorlog van 1940-1945 
 
Op 12 mei 1940 (1e Pinksterdag) verschenen de eerste Duitse soldaten. Op diezelfde dag 
werden door Nederlandse troepen de Lamgatsbrug en de brug bij Zwartenberg opgeblazen. 
Nog voor dat er in de rest van Nederland bommen vielen, was Zevenbergen op de dag voor 
Pinksteren al vijfmaal gebombardeerd. Woningen werden weggevaagd vanaf de Merodestraat, 
Kerkstraat, Zuidhaven, Noordhaven, Langenoordstraat tot de Lage Wipstraat. Er waren 33 
slachtoffers te betreuren.  
Zevenbergen was door de bezetter met een tankgracht en betonnen muren veranderd in een 
ware vesting. In oktober 1944 naderden geallieerde troepen Zevenbergen. Beide bruggen over 
de haven waren door de Duitsers voorzien van dynamiet. Op 30 oktober vlogen de eerste 
geallieerde granaten over de “vesting”. En zo begon op 31 oktober 1944 de beschieting van 
Zevenbergen.  
In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 november werden door de Duitsers de kerktorens van de 
Rooms Katholieke en Nederlands Hervormde kerk opgeblazen, terwijl men wist dat onder de 
Rooms Katholieke kerk meer dan 3.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden zich schuil 
hielden voor het geweld. 
  
 
 

 

 
Uit de agenda van Willem Cornelis Waalboer, Zevenbergen oktober/november 1944. Alleen de bombardementen en de 

bevrijding zijn in rood potlood geschreven. 
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Op 4 november werden niet minder dan 50 bommen afgeworpen om de Duitsers te verdrijven. 
Deze handelingen zaaiden dood en verderf onder de bevolking. In de nacht van zaterdag op 
zondag trokken de Duitsers zich terug op Moerdijk, met voor dat dorp evenzeer gruwelijke 
gevolgen. De paar Duitsers die nog in Zevenbergen achterbleven bliezen de bruggen over de 
haven op. Op zondag 5 november trokken de eerste Amerikaanse troepen de zwaar geteisterde 
stad binnen. Zevenbergen was bevrijd. 
 Met de wederopbouw en de latere verdere industrialisering ontwikkelde Zevenbergen zich tot 
een kerngemeente in West- Brabant. Op 1 april 1998 werd Zevenbergen de hoofdplaats van de 
gemeente Moerdijk. 

 
 

 

 

 

 

Zevenbergen, Markt voor 1940  
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Rotterdam 
 
In de rivier de Rotte wordt halverwege de 13e eeuw een dam aangelegd. Rondom deze dam 
ontstaat dan een nederzetting. In eerste instantie leven de bewoners van de visserij. Al snel 
ontwikkelt de nederzetting zich tot een handelsplaats en ontstaan de eerste havens, zoals de 
Oude Haven en het Haringvliet. 
Rond 1350 worden om de kleine stad grachten gegraven, stadspoorten gebouwd (Goudse Poort, 
Delftse Poort en Schiedamse Poort) en stadswallen aangelegd, die de stad ommuren. 
Jonker Frans van Brederode heeft tussen 1488 en 1490 Rotterdam als zijn uitvalsbasis gebruikt 
tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Zodoende werd de stad enorm versterkt. Dankzij 
Jonker Frans werd Rotterdam een stad van betekenis in Holland. 
De laatgotische Laurenskerk, gebouwd tussen 1449 en 1525 is in het middeleeuwse Rotterdam 
met zijn 1200 huizen het enige stenen gebouw. 
In 1563 wordt het oosten van de stad verwoest door een grote brand. 
De troepen van de stadhouder van de Spaanse koning, Maximiliaan van Hénin-Liétard, graaf 
van Bossu, plunderden Rotterdam in 1572. De stad, met ongeveer 10.000 inwoners, kiest in 1573 
de kant van de Opstand. 
Aan het einde van de 16e eeuw laat Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de stad, de 
Rotterdamse haven verder uitbouwen. Hiermee wordt de grondslag gelegd voor de belangrijke 
plaats in de zeehandel. Het inwoneraantal groeit gestaag. 
Tussen 1866 en 1872 wordt de Nieuwe Waterweg gegraven tussen Rotterdam en Hoek van 
Holland, een directe scheepvaartverbinding met de Noordzee. Na de openstelling van de 
Nieuwe Waterweg begint de onstuimige groei van Rotterdam. Meerdere havens, zoals de 
Maas-, Rijn- en Waalhaven worden aangelegd. 
Veel boeren, vooral uit Noord-Brabant, worden mede door de landbouwcrisis aangetrokken 
door de werkgelegenheid. Voor al die nieuwkomers worden in snel tempo goedkope woninkjes 
uit de grond gestampt. Tussen 1880 en 1900 groeit de bevolking van 160.000 naar 315.000 
inwoners. In 1920 is dit meer dan 500.000. 

 
 

Laurenskerk 1946 
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Het centrum van Rotterdam krijgt steeds meer allure. Havenbaronnen en gemeente investeren 
in prestigieuze gebouwen. Er komt na het dempen van de Coolvest een ruime boulevard met 
een nieuw stadhuis, een chic postkantoor en de Beurs. Het bruisende uitgaansleven rond de 
Schiedamsedijk is wijd en zijd bekend. Rotterdam is in deze tijd een dynamische, internationaal 
georiënteerde stad.  
Op 10 mei 1940 wordt Nederland aangevallen door Hitler Duitsland. Op 14 mei wordt 
Rotterdam plat gebombardeerd. Meer dan 24.000 woningen werden vernietigd. Ongeveer 800 
mensen werden gedood en 80.000 Rotterdammers werden dakloos. Tegelijk met de bezetting 
begint ook het puinruimen. Na de oorlog begint de wederopbouw. In een drang naar 
vernieuwing en modernisering worden veel gebouwen niet gerestaureerd maar gesloopt, zoals 
de Bijenkorf van architect Dudok. Rotterdam krijgt het imago van “werkstad” en ontwikkeld 
zich tot een toonbeeld van moderniteit.  
De Euromast, opgericht in 1960 ter gelegenheid van de Floriade, wordt samen met het 
beroemde beeld “de verwoeste stad” van Zadkine het symbool van het naoorlogse Rotterdam. 
De havens worden hersteld en tegelijkertijd worden plannen ontwikkeld om stad en 
havengebied los te koppelen. Ten zuiden van de Nieuwe Waterweg wordt het Botlekgebied, 
Europoort en de Maasvlakte aangelegd met enorme tankopslagcapaciteit voor ruwe olie. In 
Pernis, Rozenburg en verder westwaarts verrijzen grote raffinaderijen. Rotterdam verandert in 
een multiculturele samenleving waarin naast autochtonen, veel mensen wonen uit Turkije, 
Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
De architectuur van de jaren 80, zoals de 'Peperklip' van Carel Weeber, de schouwburg, en 
het Maritiem Museum van Wim Quist, in zekere zin ook de kubuswoningen van Piet 
Blom weerspiegelen de sobere, kale strakheid van die dagen. Het gemeentebestuur en de 
Rotterdammers zoeken naar manieren om van het kale, kille imago af te komen. Een grote stap 
wordt gezet met de bebouwing van het Weena, in het hart van de stad.  
In de jaren 90 gaat de skyline van Rotterdam er heel anders uitzien. Langzaam maar zeker krijgt 
de stad weer enige allure. Een ander megaproject is de Kop van Zuid. Het betreft een ambitieus 
woon- en werkgebied op de zuidoever. Vooral de Erasmusbrug, gebouwd in 1993-1996, wordt 
een 'uithangbord' van de nieuwe flair van Rotterdam. 

 

Erasmusbrug Rotterdam 
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Genealogie Waalboer 
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Eerste generatie 
 
I Adriaen Adriaensz. Niesen, geboren circa 1490, boer aan de Drogendijk onder 

Ridderkerk, overleden tussen 1542 en 1557, gehuwd met N.N., overleden voor 1588. 
 

 Uit dit huwelijk: 
1 Maritgen Adriaensdr Niessen, geboren vermoedelijk te Rijsoord 

circa 1521, boerin aan de Drogendijk onder Ridderkerk, overleden tussen 
26 juni 1568 en 1570, gehuwd voor 1545 met Herman Willemsz., geboren 
circa 1495, boer in de "Borchhouf" aan de Drogendijk onder Ridderkerk, 
overleden te Ridderkerk in 1557, waarsman1 van Oud-Reijerwaard 
1537/38, 1551/52, 1552/1553 en heemraad van Ridderkerk 1549/1555. In 
1551 leverde Herman 5 pond reuzel aan de Polder. De reuzel werd 
gebruikt voor het smeren van de sluisdeuren en watermolens. 

2 Adriaen Adriaensz. Niessen, geboren in 1525, overleden te Ridderkerk 
na 1597, volg IIa [blz. 45]. 

3 Cornelis Adriaensz., geboren te Ridderkerk circa 1526, overleden te 
Ridderkerk voor 21 november 1593, volg IIb [blz. 48]. 

4 Willem Adriaensz. Niessen, overleden voor 1557, volg IIc [blz. 49]. 
5 Grietken Adriaensdr Niessen, overleden na 23 juni 1587, gehuwd (1) 

met Willem N.N., overleden circa 1550, gehuwd (2) voor 1553 met 
Quirijn (Crijn) Jansz., boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk, 
overleden tussen 1581 en 20 januari 1587. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De “Burghoeve” aan de Pruimendijk bij Rijsoord. 
Nabij deze boerderij woonden leden van de familie Niesen 

 
De “Burghoeve” of Borghoeve staat niet ver van de plaats waar in de 14e eeuw een zogenaamde 
“begraven hofstad” stond. Een edelmanswoning met daar omheen een gracht. Er is al sprake 
van de “Borghoeve” op 7 januari 1340, wanneer Dirk Elantszoon 16 morgen land  ‘met al sulker 
betimmeringhe ende hovenghe als daer up staet’ uit zijn bezit opdraagt aan Willem van 
Duivenvoorde.  

                                                           
1 Ambtenaar toegevoegd aan de dijkgraaf en heemraden, belast met het toezicht op de dijken. 
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Het huis lag op de oeverwal van de rivier de Waal ten noorden van de Pruimendijk tegenover 
Rijsoord. In 1405 wordt het huis nog vermeld. Mogelijk heeft het de Hoekse en Kabeljauwse 
Twisten niet overleefd en is het in 1418 door Hoekse troepen vernield. 
De naam van de hofstad gaat over op een in de nabijheid gebouwde boerderij, de “Borchhoef” 
waarin in de eerste helft van de 16e eeuw Herman Willems het boerenbedrijf uitoefende. Hij 
was gehuwd met Maritgen Adriaensdr Niessen. 
 
Adriaen Adriaensz. Niesen 
 
Adriaen zal zo rond 1490 zijn geboren. Hij bewoont een hofstede aan de Drogendijk in de 
polder Oud-Reijerwaard bij Rijsoord onder de jurisdictie van Ridderkerk. In het Ridderkerkse 
10e penningkohier van 1542 zijn de percelen niet gespecifïeerd, zodat daarmee de ligging van 
landerijen met hun eigenaren en/of gebruikers niet kunnen worden bepaald. In aanmerking 
komen twee personen genaamd Adriaen Adriaensz., die respektievelijk voor 27 morgen en voor 
27 morgen 2 hond zijn aangeslagen, terwijl er maar één naamgenoot voor een huis is 
aangeslagen. Ariaen Nisen moet wel identiek zijn met Adriaen Adriaensz. wiens woning, 
gezien het aangeslagen bedrag, ongetwijfeld een hoeve is, kennelijk in of nabij ‘de Borchhouf’ 
aan de Drogendijk. Voor hem staat het huis van Dirck Willemsz. geboekt en na hem dat van 
Adriaen Wyten, welke laatste gevolgd is door de inboeking van het in ‘de Borchhouf’ staande 
huis van Herman Willemsz., die toen inmiddels was hertrouwd of kort daarna met zijn nabuur, 
de veel jongere Maritgen Adriaensdr. (Nissen). Voorts is een Adriaen Adriaensz. genoemd als 
gebruiker van een ‘aveling ofte uiternoort’, hetgeen zou corresponderen met de in 1557 door 
zijn erfgenamen gebruikte noorden (buitendijks gelegen land) aan het riviertje de Wael. 
In het Ridderkerkse huizenkohier van 1553 is het huis van Adriaen Ariaensz. ingeschreven 
tussen dat van Dirck Joestensz. en dat van de pastoor van Rijsoord en zo staat dit ook geboekt 
in de 10e penning van 1561. Ariaen Nisen moet al voor het jaar 1557 zijn overleden, daar blijkens 
de 10e penning van dat jaar ‘Gerit Dircx houff van 5½ morgen 1 hond’ in Oud-Reijerwaard 
reeds is verkaveld tussen Quirijn Jansz. (9½ hond), Ariaen Ariaensz. in Rijsoord (7 hond), 
Maritge Hermans weduwe (11 hond) en Cornelis Ariaensz. (6½ hond), respectievelijk Niesens 
schoonzoon, zijn zoon, zijn dochter en zijn zoon. 
Het voornoemde weer of hoef in Oud-Reijerwaard is volgens de 10e penning van 1557 in het 
bezit van Cornelis Ariaensz., Ariaen Ariaensz., Quirijn Jansz. en de weeskinderen van Willem 
Ariaensz. te Ridderkerk, welke laatsten hun perceel verhuurd hebben aan voornoemde Quirijn.  
Het Ridderkerkse 10e penningkohier van 1557 maakt tevens melding van de gebruikers van de 
buitendijks gelegen noorden aan het riviertje de Wael en de eerste vier worden dan gebruikt 
door respectievelijk Maritgen Hermans weduwe, Ariaen Ariaensz., Quirijn Jansz. en Willem 
Ariaensz. Ook hier weer twee broers, een zuster en een zwager.  
Laatstgenoemde Willem Ariaensz. zou dan evenwel niet meer in leven zijn aangezien elders in 
dit kohier sprake is van zijn weeskinderen. 
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Tweede generatie 
 
IIa Adriaen Adriaensz. Niessen (de oude), zoon van Adriaen Adriaensz. Niesen 

(I) [blz. 43], boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk (ook aangeduid als Rijsoord), 
geboren in 1525. Hij was schout van Rijsoord in 1561,1566 en 1567, gedeputeerde en 
mede-taxateur van de 50e penning2 van Ridderkerk in 1581, overleden te Ridderkerk 
tussen 1597 en 1600, gehuwd (1) met N.N. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriaen Adriaensz., geboren te Rijsoord, overleden te Rijsoord op 21 
januari 1605, volg IIIa [blz. 51]. 

2 dochter 
 
 gehuwd (2) met Maergen Arijensdr, overleden voor 22 november 1588. 
 
Adriaen Adriaensz. Niesen 
 
Bij akte van 7 december 1555 verkoopt Adriaen Adriaensz. uit Rijsoord aan de deken van het 
Onze Lieve Vrouwe Koor te Dordrecht een losrente van jaarlijks 6 gld., verzekerd op 2 morgen 
8 hond in Oost-Barendrecht. Het betreft hier Adriaen Adriaensz. Niesen of diens vader. 
Volgens het 10e penningkohier van Ridderkerk van 1557 gebruikt Ariaen Ariaensz. 7½ hond 7½ 
roeden eigen land in de hoef van ‘Ariaen Jansz. in Oud-Reijerwaard. In dezelfde hoef gebruikt 
zijn zwager Quirijn Jansz. 3½ hond 50 roeden eigen land en van de kinderen van Ariaen 
Ariaensz eenzelfde hoeveelheid in huur. In de 10e penning van 1561 is Ariaen, dan als schout 
van Rijsoord vermeld, met het perceel van de 7½ hond 7½ roeden geboekt. Zoals blijkt uit de 
Ridderkerkse 6e penning van omstreeks 1573 is het voornoemde perceel van 7½ hond 7½ 
roeden, evenals het eigen- en huurland van de voornoemde Quirijn Jansz., in gebruik door 
Cornelis Adriaensz. Nyesen, wonende aan de Drogendijk, waarvan hij 1 morgen in huur heeft 
van Reijer Jacobsz. te Dordrecht en de rest zijn eigendom is. Tussen 1561 en 1573 zijn de eigen- 
en huurlanden van Ariaen Ariaensz. en Quirijn Jansz. in deze hoef dus overgegaan op hun 
broer respectievelijk zwager Cornelis Adriaensz. Nyesen. 
In 1557 is Ariaen Ariaensz. vermeld als eigenaar van 7 hond in de hoef van Gerit Dircx in Oud-
Reijerwaard en in het kohier van 1561 is hij hiermee als schout van Rijsoord aangeduid. In de 
diverse, van 1573 tot in 1581 lopende kohieren is hij met deze landerijen met de toevoeging 
Nijssen, Neysen of Nyssoen ingeschreven. ‘Ariaen Ariaensz. in Rysoirt’  is in de Ridderkerkse 10e 
penning 1557 nog aangeslagen voor 8 hond eigen noord aan de waalkant, dat staat 
ingeschreven tussen 1 morgen eigen noord van zijn zuster Maritgen Hermansz. weduwe en die 
van 4 hond die zijn zwager Quirijn Jansz. in gebruik en huur heeft van Hendrik-Ido-Ambacht. 
 In de 10e penning van 1561 is er geen sprake van de noorden aan de waalkant, maar wel is 
Ariaen Ariaensz. in Rijsoord aangeslagen voor 2 morgen noord met rietveld, die hij in gebruik 
heeft van de kerk te Ridderkerk en welke noorden gezamenlijk zijn aangeduid als strekkende 
van het dorp van Ridderkerk naar Slikkerveer toe. In het onvolledig bewaard gebleven 
verpondingskohier van de 6e penning van 1573 ontbreekt een opgave van de noorden aan de 
waalkant, maar in die van 1576, 1578, 1579 en 1581 wordt Aryen Aryensz. Nijsen aan de 
Drogendijk weer vermeld met zijn eigen noord van 8 hond aan de waalkant tegen de polder 
Oud-Reijerwaard.  
                                                           
2 Belasting, 1/10, 1/20, 1/50 van de veldgewassen, vruchten of de jongen van dieren (blatende of krijtende tiend), dat men aan de Kerk 
moet afstaan voor het onderhoud van de plaatselijke pastoor en van de kerkgebouwen alsook ter ondersteuning van de armen. Ook: 
Betrekking hebbend op de ‘tiende’, een belasting (meestal een tiende deel van de opbrengst) die een landeigenaar van zijn pachters 
verlangde; afgeschaft bij de tiendwet van 1909. 
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In de kohieren van 1557 en 1561 staan Ariaen Ariaensz. en Cornelis Ariaensz. geboekt als 
gebruikers van 3 morgen in de hoef van Cornelis Willemsz. in Oud-Reijerwaard. Hier zijn de 
gebroeders Nijesen in te herkennen.  
Volgens de 10e penning van Rijsoord en Strevelshoek van 1561 gebruikt Arien Ariensz., schout 
van Rijsoord en woonachtig aldaar, aan de overkant van de Waal aan de Drogendijk, 26 morgen 
2½ hond huurland van diverse eigenaren en is daar ook voor een huis aangeslagen.  
In een akte van 20 oktober 1562 assisteert Ariaen Ariaensz. Nisen zijn zuster Maritge Ariaensdr, 
weduwe van Herman Willemsz., als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, bij een 
landoverdracht. Ariaen Ariaensz. woont dan aan de Drogendijk onder Ridderkerk . Via het 
vanaf die dijk enige kilometers verder liggende veer te Heerjansdam was Heinenoord in korte 
tijd te bereiken. 
Bij akte van 8 juni 1567 verkoopt Ariaen Arijaensz., aan de te Dordrecht wonende Cornelis van 
Diemen Jacopsz. een rente van 4 pond groot vlaams jaarlijks, verhypothekeerd op 16½ hond in 
het Oudeland van Ridderkerk, strekkende van de Drogendijk, oostelijk belend door 
voornoemde Van Diemen en de kerk van Ridderkerk aan de westzijde. Dit land zou belast 
blijven met de daarop rustende rentebrief van 12 Rijnsgld. jaarlijks ten behoeve van Kaerl van 
Enden te Dordrecht. Tevens verzekert hij nog 1 morgen 5 hond 17 roeden in het Oudeland van 
Ridderkerk, strekkende van de Drogendijk tot de Tiendweg toe. Voorts nog op zijn huis, 
hofstede, berg, schuur, boomgaard, teling aan de Drogendijk, grenzend aan het huis en hofstede 
van de pastoor.  
Tenslotte nog op 8 hond noord met griend en beteling, gelegen aan de zuidzijde van zijn hoeve. 
Op de noord rust een rente van jaarlijks 5 schellingen groot vlaams ten behoeve van de kerk van 
Rijsoord, dit alles volgens de vertichting (boedelscheiding) gedateerd 15 juni 1562, welke de 
schout en heemraden hebben gezien en horen voorlezen. Deze hoeve en landerijen heeft Ariaen 
in 1562 bij vertichting verkregen en betreft het ouderlijk erfgoed. 
De Dordtse stadsbode Floeris Willemsz. verklaart op 28 november 1567 dat hij op verzoek van 
zijn naamgenoot Floeris Willemsz. uit Rijsoord met een zekere ‘ontbietbrief’(een dagvaarding?) 
was gegaan naar Arien Arien Nijssen in Rijsoord, maar dat hij vanwege absentie van Nijssen 
deze vervolgens aan ‘t jonck’ (de zoon of de dochter) van Nijssen had overhandigd en bevolen 
had aan de inhoud te voldoen ‘oft mijn heren souden recht doen’.  
Arien Arien Nijssoen is op 28 januari 1581 genoemd als gedeputeerde en mede-taxateur van de 
50e penning over Ridderkerk.  
Op de Ridderkerkse rechtdagen van 7 november 1583 en 6 december 1583 procedeert Jan 
Aertsz. van Baerl tegen Aryen Aryensz. Nyessoen betreffende een zekere som gelds.  
Op 23 juni 1587 verschijnt Aryen Aryens Nyessoen voor de vierschaar te Ridderkerk en 
verklaart aan schout Fop van Dryel Claessoen 12 Rijnsgulden schuldig te zijn vanwege de 
voldoening van de tiende van tien lammeren. De schout was pachter van de lammertienden 
van Ridderkerk.` 
Op 20 januari 1587 procedeert Aryen Aryensz. Nyesoen tegen de weduwe van Crijn Jansz. en 
‘haeren aerven’. Het gerecht beslist dat de partijen tot een akkoord moeten proberen te komen 
en op de volgende rechtdag weer zullen verschijnen.  
Op de rechtdag van 10 maart 1587 eist Aryen Aryensz. Nyessen van de weduwe van Crijn 
Jansz. met haar kinderen restitutie van ettelijke penningen vanaf het jaar 1554 tot dan toe.  
De weduwe met haar kinderen zegt niets van deze schuld te weten aangezien haar man was 
overleden en ook dat Jan Tyssen, haar zwager tot Ouderkerk, ettelijke van haar bescheiden 
onder zich heeft en dat hij verhinderd is deze te tonen. Het gerecht oordeelt vervolgens dat de 
partijen hun stukken over deze zaak binnen veertien dagen zullen inbrengen. Op de rechtdag 
van 23 juni 1587 compareert Jan Tijssoen, als mede-erfgenaam vanwege zijn vrouw in de 
nalatenschap van wijlen haar vader en zwager van Gryetten Krynen en voogd in deze zaak, met 
de erfgenamen van Krijn Janszoons weeskinderen tegen Aryen Aryens Nyesoen.  
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Laatstgenoemde heeft niet aan de afspraak voldaan en zijn eis wordt dan ook ongegrond 
verklaard. Dezelfde dag verschijnt Nyesoen voor de vierschaar en bekent aan de schout van 
Ridderkerk een zeker geldbedrag schuldig te zijn, vermoedelijk de op hem verhaalde 
proceskosten. 
Op 25 november 1588 compareert Nyesen wederom op de rechtdag en wel om de voornoemde 
schout te dagen, die echter niet verschijnt, waardoor de zaak wordt doorgeschoven naar de 
rechtdag van 8 november 1588, waarbij de schout wederom verstek laat gaan. Eindelijk op de 
rechtdag van 30 november 1588 verschijnt de schout, die verzocht wordt een kopie van 
papieren te overleggen vanwege de overdracht van land. Op de rechtdag van 20 december 1588 
ordonneert de vierschaar dat de partijen tot een akkoord moeten trachten te komen, wat 
kennelijk gelukt is, want een vervolg van deze zaak is niet gevonden.  
Nyesen verschijnt op 21 november 1589 voor de Ridderkerkse vierschaar om arrest te doen op 
alle goederen en de erfenis van Maergen Aerynsdochter, de huisvrouw van Nyesen. Anderen 
meenden ook erfgenaam te zijn. De rechtdag van 2 oktober 1590 spreekt vanwege deze zaak 
over ene Toenys Mertensz., die borg geweest was voor Cornelis Gyssen, vervangende Aeryen 
Aeryensz. de jonge Boer. Vanwege zijn nicht Maergen Aerynsdochter zaliger, Aeryen Aerynz. 
huisvrouw, was Cornelis Gyssen 10 hond land in Oost-Barendrecht toebedeeld, maar door nog 
aanwezige onvoldane schulden in de gemene boedel van Nyessen en zijn overleden vrouw, 
alswel voor de schulden vanwege de erfgenamen van Aeryen Aryensz. jonge Boer, wordt diens 
toebedeelde 10 hond in arrest genomen en beschouwd als nog behorende tot die onverdeelde 
boedel. Cornelis protesteert omdat hij van mening is dat zijn aandeel in die schulden niet boven 
de waarde van zijn vierde part dient uit te komen.  
Vanaf 1580 is Adriaen Adriaensz. Niesen (Nyesen, Nijsen, Neesen) in de 
rentmeestersrekeningen van Ridderkerk vermeld als koper van tienden in Oud-Reijerwaard, 
onder andere in ‘het Borchhouff block’ en aangrenzende blokken nabij zijn woning aan de 
Drogendijk. Nog in de rentmeestersrekening over 1598/99 is hij vermeld, maar in die over 
1599/1600 is sprake van Cleijs Diericxz. Bruchman die bedragen van 66 pond 1 schelling en 23 
penningen en 19 schellingen betaald heeft in mindering van hetgeen wijlen Arien Ariens Niesen 
achterstallig was aan de rentmeester van de heerlijkheid Ridderkerk. 
  



naar Inhoud 
48 

IIb Cornelis Adriaensz. Niesen, zoon van Adriaen Adriaensz. Niesen 
(I) [blz. 43] , geboren te Ridderkerk circa 1526, boer aan de Drogendijk onder 
Ridderkerk, gehuwd (1) met N.N., overleden voor 21 november 1593. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Leentgen Cornelisdr, overleden op 28 april 1643, 
ondertrouw te Rijsoord op 14 november 1602 met Niclaes 
Robbrechtsz., geboren te IJsselmonde, begraven aldaar (tussen 
1 juli 1633 en 17 november 1634).  

 Leentgen Cornelis Niesen, weduwe van Claes Robbrechtsz., 
inwoonster van Oost-IJsselmonde, met Cornelis Cornelisz. 
Jonge Niesen, voor de ene helft, en Robbrecht Claesz. als oudste 
zoon en als voogd van de minderjarigen en vervangende zijn 
andere broeders en zusters en met consent van de schout als 
oppervoogd van 's heeren wegen, voor de andere helft, 
transporteren op 28 april 1643 aan Tonis Willemsz. 1 morgen 
genaamd Zevenbergen in Oost-IJsselmonde met de huizing, 
berg, erf, beteling daarop, ten dele op 'Willaerts dijcken' 
staande, met nog het gebruik van het land van het voornoemde 
dijkje, toebehorend de kerk van IJsselmonde. 

 2  dochter, overleden na 5 februari 1616. 
 3  zoon, overleden na 5 februari 1616. 
 4  zoon, overleden na 5 februari 1616. 

  
 ondertrouw (2) te Ridderkerk op 31 juli 1588, gehuwd te Rijsoord op 21 augustus 

1588 met Janneke Ploenendr, geboren te Ridderkerk, overleden na 2 januari 1603. 
 

Huwelijk Cornelis Adriaensz Niesen en Janneke Ploenendr 
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Op diezelfde 21 augustus 1588 verhuizen ze met attestatie van Ridderkerk naar Rijsoord. De 
 kleine Cornelis was toen ruim 5 maanden oud. 
 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis Corneliszn Niessen, gedoopt te Ridderkerk op 3 maart 1588, 
overleden te Heinenoord voor 6 april 1647, volg IIIb [blz. 52]. 

2 Marijken Cornelisdr, gedoopt te Ridderkerk op 
3 november 1591 (getuigen: Huijge Pietersz. en Geertgen Areinsdr). 

3 Pleune (Ploen) Cornelisz. (Jongen Niesen), gedoopt te Rijsoord, 
overleden na 5 februari 1616. 

 
Pleune (Ploen) Cornelisz. Niesen 
 
Ten huize van zijn stiefvader Jan Jacobsz. Snijder op Slikkerveer maakt Ploen Cornelisz. (Jongen 
Nijessen), ‘zoon van Cornelis Adrijaensz. Nijssen zaliger, geprocreëerd bij Jangen Plonnendochter’, op 5 
februari 1616 zijn testament voor de secretaris van Ridderkerk. Aan zijn halfzuster Grijetgen 
Jansdr. vermaakt hij 50 Rijnsgulden, en aan zijn halfzusters Nelgen Huijgen, Suantgen Jans, 
Jaeptgen Jans en Grijetgen Jans tezamen 100 Rijnsgulden. Zijn dagelijkse kleren en nog een 
bedrag van 10 Rijnsgulden vermaakt hij aan de Armen van Ridderkerk, waarvoor hij in de kerk 
begraven dient te worden. Zijn overige goederen zouden komen aan zijn halfbroers en 
halfzusters ‘van sijnnen vaeder salger”, mits zij daarvoor “een oerlijcke (fatsoenlijke) vuytvaert van 
sullen houden dat ick testamentuer eerlijck ter aert mach geholpen woorden’. Indien een van zijn 
(tenminste vier) halfbroers of halfzusters tegen het testament bezwaar mocht maken, zou die 
van zijn erfenis worden uitgesloten en zou diens portie vervallen aan de voornoemde Armen.  
 
Janneke Ploenendr, ondertrouw (2) te Ridderkerk op 21 november 1593, gehuwd in december 
1593 met Huge Joorisz., boer in Nieuw-Reijerwaard, overleden tussen 20 oktober 1596 en 
1 februari 1597. 
 
 Uit dit huwelijk: 

 Nelgen Huijgen 
 
 ondertrouw (3) te Ridderkerk op 20 april 1597 met Jan Jacobsz. Snijder, geboren te 

Elst. 
 
 Uit dit huwelijk: 

1 Suantgen 
2 Jaeptgen 
3 Grijetgen 

 
IIc Willem Adriaensz. Niessen, zoon van Adriaen Adriaensz. Niesen (I) [blz. 43] (boer 

aan de Drogendijk onder Ridderkerk.), overleden voor 1557, gehuwd met N.N. 
 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis Willemsz. 
2 kind 
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Derde generatie 
 
IIIa Adriaen Adriaensz. (den Jongen) Niessen, zoon van Adriaen Adriaensz. Niessen 

(IIa) [blz. 45] en N.N., geboren te Rijsoord omstreeks 1552, boer, overleden te 
Rijsoord op 21 januari 1605, ondertrouw te Rijsoord op 22 augustus 1592 (“bescheid 
gegeven op Kijfhoek”) met Janneken Jacobsdr, geboren te Klaaswaal, overleden in 
1597. 

Arijen Arijensz starff opten 21 Januari 1605 des na middags ontrent drije uren 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriaen Adriaensz., gedoopt te Rijsoord op 1 februari 1594. 
2 Jacob Adriaensz., gedoopt te Rijsoord op 4 juni 1595. 
3 Geertgen Adriaensdr, gedoopt te Rijsoord op 30 oktober 1597. 
 

Adriaen Adriaensz. 
 
In een akte van 21 november 1567 wordt de zoon van Adriaen Adriaens Nijssen in Rijsoord  
‘t jonck’ genoemd en moet toen rond de 15 jaar oud zijn geweest. Het is dan ook goed mogelijk 
dat zijn in 1592 gesloten huwelijk niet zijn eerste was. In de late zestiende eeuw werd in de 
Ridderkerkse trouwinschrijvingen lang niet altijd melding gemaakt of de bruid en bruidegom 
voor de eerste maal trouwden ofwel weduwe of weduwnaar waren. 
De weduwe van Dierck Ghoeverden poneert op de Ridderkerkse rechtdag van 9 oktober 1584 
een klacht tegen Aryen Aryensz. Nyesoen den jongen en verhaalt hoe dat de oude Aryen 
Aryensz. Nyessoen drie paarden had die waren uitgebroken en grote schade aan haar tuin 
hadden toegebracht, zodat zij die in de schutskooi had willen onderbrengen. Met de eigenaar 
Aryen Aryensz. den Jonge kreeg zij daar vervolgens ruzie over. 
Blijkens de Ridderkerkse rentmeestersrekening over 1589/90 koopt Adriaen Adriaensz. de Jonge 
tienden in Oud-Reijerwaard en wel van percelen grond in de nabijheid van tiendkoper Adriaen 
Adriaensz. Nyesen, zijn vader. 
In 1590 is Aeryen Aerynsz. de jongen Nyessen in een proces verwikkeld met Cornelis Pietersz. 
Visser en eist leverantie van de gekochte drie hoet3 haver. 
Op 6 mei 1590 verzoekt Aeryen Aeryensz. Nyesen dat het gerecht te Ridderkerk arrest zal 
leggen op de penningen die Joerys Jansz. als man en voogd van Gryeten Dammys te ontvangen 
heeft van Geryt Jansz. en op de rechtdag van 18 december 1590 eist de jongen Aeryen Aeryensz. 
van Aert Aertsz. een aan hem beloofde som gelds vanwege de verkoop van een schaap. 
Cleys Foppen (van Driel) voert in 1591 tegen Adriaen Adriaensz. Nysen den jongen een proces 
vanwege verschuldigde lammertienden over de jaren 1590 en 1591. 

                                                           
3 1 hoet = 1.003 liter 
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In 1593 is Adryan Adryansz. Nyesz. den Jonge wederom gedaagd vanwege de betaling van 
arbeidsloon van de drie weken voor Bamis (Bamis is de samentrekking van Bavomis, de 
feestdag van Sint Bavo op 1 oktober) voor de uit de huur gegane Aeryaentgen Pietersdr. 
Huych Pietersz. eist in maart 1594 van de jonge ‘Adryaen Adryansz. Nyeesz.’ de voldoening van 
24 pond groten vlaams over verdiend arbeidsloon, vermoedelijk betrof dit chirurgijnskosten. In 
1596 liep deze zaak nog steeds.  
Adryan Adryans den jongen procedeert op de Ridderkerkse rechtdag van 4 juli 1595 tegen zijn 
volle neef van vaderszijde Ploen Harmansz. over de voldoening van 13 pond vanwege een door 
hem verkochte stier, maar Ploen ageert dat hij die betaald heeft. 

 
 
IIIb Cornelis Corneliszn Niessen, zoon van Cornelis Adriaensz. Niesen (IIb) [blz. 48] en 

Janneke Ploenendr, gedoopt te Ridderkerk op 3 maart 1588 (getuigen: Adriaen Jansz 
en Jan Adriaensz), boer aan de Blaek onder Mijnsherenland, overleden te 
Heinenoord voor 6 april 1647, ondertrouw (1) te Ridderkerk op 18 januari 1615, 
gehuwd te Ridderkerk op 28 februari 1615 met Pieterken Bastiaansdr, geboren circa 
1581, overleden in 1616. Ten tijde van het huwelijk woonde Cornelis waarschijnlijk 
in Heinenoord. 

    

 ondertrouw (2) te Ridderkerk op 31 januari 1616, gehuwd te Heinenoord op 
27 februari 1616 met Leentgen Willemsdr Penninck, weduwe van Aert Corneliszn. 
Leeuwenburg, dochter van Willem Pieterszn Penninck en Baeltje Pietersdr 
Huyberts, gedoopt te Ridderkerk op 20 maart 1586, overleden vermoedelijk te 
Heinenoord na 3 november 1658. Door het huwelijk verhuisden moeder en kinderen 
Jacob en Rooxsken Leeuwenburg van Ridderkerk naar haar boerderij in Heinenoord. 
Hierdoor komt Cornelis Niesen in de boedel van zijn tweede echtgenote aan de 
Blaak onder Heinenoord terecht. De hoeve van Leentgen is aan de oostzijde belend 
door de Wael en om die reden gaat hij van de naam ‘Waelboer’ gebruik maken. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Geertgen Cornelisdr Waalboer, geboren te Heinenoord in 1617, gedoopt 
te Heinenoord op 18 december 1617, begraven te Heinenoord op 
25 maart 1623. 

2 Janneken Cornelisdr Waalboer, geboren te Heinenoord in 1620, 
overleden na 1674, volg IVa [blz. 57]. 

3 kind Waalboer, doodgeboren te Heinenoord op 25 maart 1623. 
4 kind Waalboer, doodgeboren te Heinenoord op 26 november 1624. 
5 kind Waalboer, doodgeboren te Heinenoord op 30 maart 1626. 
6 Cornelis Cornelisz. Waalboer, gedoopt te Heinenoord op 

3 oktober 1627, overleden te Heinenoord voor 6 november 1662, volg 
IVb [blz. 62]. 
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Cornelis Cornelisz. Niesen, doop Ridderkerk 3 maart 1588 

 
Cornelis Corneliszn Niessen 
 
Het Weesboek Ridderkerk bevat, gedateerd 19 maart 1626, een uitvoerige staat van wat 
Cornelis, de weeskinderen van Aart Corn. Leeuwenburg en Roocken Aertsdr competeerde voor 
zijn moederlijke goederen en van hetgeen Jacob en Rookje, de kinderen van Aart Cornelisz. 
Leeuwenburg en Leentje Willems, voor hun vaderlijke goederen competeerde. 
‘Memorie van hetgene Jacob Aertsz. en Roocxkie Aertsdr naerkinderen van za Aert Corneliszn 
Leeuwenburch geprocreert bij Leentge Willems voor haren vaderlicke goederen is competerende.Deselve 
kinderen comt t’zaemen de tweederde parten van twee mergen twee honderd ende XXV roeden vrij eigen 
lants, leggen aen Westsijtse Wech gemeen met haere halve broeder Cornelis Aerts wesende voor haer 
portie t’samen negen hondert vijftich rou lants, welck lant jegenwoordich gepacht is bij Gerrit Lodewijcx 
Smit en Claes Robben voor vijf jaeren de mer om 22-10-0 loopende hoop op LIII gl VIII st IX dr. ende 
voor dese kindren twee deelen XXXV £, XII st VI dr. waeraf te betaelen staet over het IIe Ve jaer vervallen 
Carsmis 1625 35-12-6.Aengaende d’voordere goederen tot profijte van de kindren verkocht is op huijden 
geblecken bij kennisse van wethouderen en reeckenm dat D-selve sijn geemployeerd tot alimentatie als 
cleederen van deselve kindren daermede Cornelis Cornelisz. stiefvader van selve bekent van alimentatie 
van dien betaelt en voldaen te wesen tot in de maent van Juni 1625 incluijs. Cornelis Cornelisz. heeft op 
dato deser wettelick aengenomen van Aryen Cornelisz. Leeuwenburch bloetvoocht neffens de schout 
P(ieter)r p(iete)rsz. als oppervoocht d’voors kinderen te alimenteren en onderhouden in eten en drincken 
mitsgaders cleedinge en gewaden, als oock ter schoele te laten gaen naer vermogen ende dat voor de tijt 
van vier jaeren daeraf het eerste jaer sal uitgaen nu inder maent van Junio toecomende ao 1626 waervoren 
hij sal ontfangen de pachten van de voors kinderen lant Jaerlicx tot XXXV gl 12 st 6 dr. vermogens de 
verhuijringe sijnde d’eerste jaer vervallen geweest Carsmis 1625. Ende dat vier jaeren lanck gelijck de 
huijre expire is, onder dese condicien dat ingevalle de kindren ofte een van die binnen deselven tijt 
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quamen te overlijden, in sulcke gevallen de bestepenningen van dien met het loopende jaer sullen 
cesseren. Ende sal Cornelis Cornelisz. betaelen aent gelach en oncost op huijden gevallen buijten costs 
van kinderen dus drije guldens.Actum de XIX Martij 1626’. 
Op 20 september 1626 compareren:  
‘Baeltgen Pietersdr, weduwe van Willem Pietersen Penninck, geassisteerd met P(iete)r Jacobsen 
Craennendoncq, haar gekozen voogd, aan de ene zijde, en P(iete)r Willemsen Penninck, voor hem zelf, 
Corn(elis) Cornelissen Niesen, man en voogd van Leentgen Willemsdr, Lenert Pietersen Noteboom, man 
en voogd van Sijtgen Willemsdr, Jacob Ariensen, gehuwd met Bastiaentgen Willemsdr, en Pietertghen 
Willemsdr en Stijntgen Willemsdr, met hun voornoemde broer P(iet)r Willemsen Penninck, als hun 
voogd, en Willem Otten en Leentgen Otten, kinderen van Leentgen Willemsdr met hun voogd Willem 
Leendertsen Aryeswaeger, allen kinderen en kindskinderen van zaliger Willem Pietersz. Penninck, ter 
andere zijde”, teneinde te komen tot uitkoop. 
Baeltgen Pietersdr zou de woning met ‘berch, schuyr, boomgaert’ met de meubelen, have , 4 
morgen eigen land en nog 6½ morgen bruikland bij de woning behouden en daarvoor zou zij 
aan haar kinderen en kleinkinderen gezamenlijk 1250 ponden4 in termijnen uitbetalen. Haar 
zoon Pieter kreeg daarenboven nog 100 ponden voor gedane diensten. 
Op 24 april 1627 transporteerde Cornelis Cornelissen Niessen, als man en voogd van Leentgen 
Willemsdr, wonende onder Mijnsheerenland, aan Wouter Ploenen 2 morgen 225 roeden, 
liggend in een perceel van 4 morgen 450 roeden ‘voet onder voet gemeen’ met de weeskinderen 
van Aert Cornelissen Leeuwenburch ‘onder Nieuw-Reyerwaard int Lange landt, strekkende van de 
Westzijdtsche Wech tot aan den Crommenwech’. 
Op 14 mei 1632 compareerden Adriaen Willemsen, voor hem zelf, Cornelis Cornelissen 
Niessen, man en voogd van Leentgen Willemsdr, Lenert Pietersen, man en voogd van Sijtgen 
Willemsdr, Jacob Ariensen Polderman, man en voogd van Bastiaentgen Willemsdr, en de 
voornoemde Adriaen Willemsen Penning, als voor deze gelegenheid gekozen voogd van zijn 
zusters Stijntgen en Pietertgen Willemsdr, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van Baeltgen 
Pietersdr. Zij transporteerden aan hun broer Pieter Willemsen Penning zes 7e parten van een 
‘woninge, berch, keeten, boomgaert’ etc. met de 4 morgen eigen land waar deze woning op stond, 
gelegen in Nieuw-Reyerwaard van Willem Harmansen, als zijnde de XIe Houve in het 
dorpscohier. Dit goed strekte van ‘den oudreyerwaertse grasdijck’ tot aan ‘willaerts dijcxke’. Tevens 
droegen zij zes 7e parten over van de bij deze boerderij behorende huurlanden. 
 
 Leentgen Willemsdr Penninck, gehuwd (1) te Ridderkerk op 30 november 1612 (1e 

gebod in Ridderkerk op 4 november) met Aert Corneliszn Leeuwenburg, geboren 
te Ridderkerk circa 1569, boer aan de Blaek onder Mijnsherenland, overleden 
circa 1615. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Rooxsken Aarts, gedoopt te Ridderkerk op 11 augustus 1613, gehuwd (1) 
met Dirk Jansz Bennis, overleden voor 16 november 1653, gehuwd (2) 
met Cornelis Jansz. Geus. 

2 Jacob Aarts, gedoopt te Ridderkerk op 10 september 1615 (getuige: 
Cornelis Corneliszn Niesen), overleden te Mijnsheerenland 
na oktober 1685, ondertrouw (1) te Puttershoek op 
12 oktober 1639 (getuige: stiefvader Cornelis Cornelisz Niessen) met 
Maergien/ Marijken Hendrix, ondertrouw (2) te Ridderkerk op 
29 april 1645 (beiden wonende op Westmaas) met Marighjen Ariens 
Nugteren, overleden te Mijnsheerenland in 1656. 

                                                           
4 Vermoedelijk het pond Hollands = 6 guldens = 20 schellingen = 120 stuivers 
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Leentgen Willemsdr Penninck 
 
Op 7 juli 1651 testeert te Dordrecht Leentie Willemsdr, weduwe van zaliger Cornelis Corneliszn 
Jonge Nies, wonende aan de Blaeck, als volgt: 
Zij vermaakt 11 hont land in het Oostzomerland voor de ene helft aan haar zoon Jacob Aertse 
Leeuwenborch of diens kinderen en voor de andere helft aan haar dochter Janneken Cornelis of 
haar kinderen, terwijl haar dochter Roocxken Aertsdr 700 gulden krijgt. De rest van haar 
nalatenschap zou elk voor een derde part komen aan de voornoemde kinderen. Echter zou 
Roocxken gedurende het leven van haar man alleen het vruchtgebruik van haar portie mogen 
hebben en deze portie dus ook niet mogen vervreemden. Mocht haar man eerder komen te 
overlijden dan mag Roocxken vrij over de erfenis beschikken.  
Uit dit testament blijkt dat er één en ander met hun financiële situatie niet in de haak was. 
Indien zij bij het overlijden van haar moeder reeds weduwe zou zijn, zou zij - behoudens zekere 
voorwaarden - hier wel de vrije beschikking over krijgen. 
Op 16 november 1653 verbindt Leentje Willems, weduwe van Cornelis Corneliszn Waelboer, 
zich als borg ten behoeve van weduwe, haar dochter Roocxken, en kinderen van de overleden 
Dirck Janszn Bennis voor de ontvangst, die Jacob A. Leeuwenburg van de erfhuiscedulle van 
genoemde weduwe en kinderen heeft.  
Op 3 januari 1658 maakte Leentge Willems, wonende aan den Blaeck, ten hare huize opnieuw 
een testament. Zij benoemde haar kinderen en haar kindskinderen in hun ouders plaats tot haar 
universele erfgenamen. Aan haar zoon Jacob Aerts Leeuwenburch en diens tegenwoordige 
huisvrouw vermaakte zij levenslang de inkomsten van een derde part in 11 hont land in het 
Oostzomerland onder Heinenoord, dat aan de westzijde aan Leeuwenburch lag. Na hun 
overlijden zou dit aan hun kinderen komen. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen 
benoemde Leentge ‘de naeste van den bloede van vaders sijde’. Leentge bekrachtigde haar 
wilsbeschikking met haar handmerk. 
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Vierde generatie 
 
IVa Janneken Cornelisdr Waalboer, dochter van Cornelis Corneliszn Niessen 

(IIIb) [blz. 52] en Leentgen Willemsdr Penninck, geboren te Heinenoord in 1620, 
gedoopt te Heinenoord in 1620, overleden na 1674, gehuwd (1) te Heinenoord op 
27 mei 1640 met Bouwen Corneliszn (Snider) Blaeck, zoon van Cornelis Andrieszn 
Snider en Adriaantje Joostensdr, geboren te Heinenoord in 1611, begraven te 
Heinenoord op 7 juli 1651. Bouwens vader Cornelis was landbouwer op de nu 
verdwenen hoeve "Dijkzicht", aan de Blaaksedijk West 1 te Heinenoord. Bouwen 
Corneliszn Blaak werd grootgebracht door zijn stiefvader Claes Dirckz Prooijen, 
gehuwd in 1615 met Adriaantje Joostensdr. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelia Bouwens, gedoopt te Heinenoord op 1 april 1641, begraven te 
Mijnsheerenland in juli 1685, volg Va [blz. 63]. 

2 Maaijke Bouwens, gedoopt te Heinenoord op 18 januari 1643. 
3 Cornelis Bouwensz. Blaeck, gedoopt te Heinenoord in 1645. 
4 Arien Bouwensz. Blaeck, geboren te Heinenoord ongeveer 1648, 

begraven te Heinenoord op 24 maart 1721, volg Vb [blz. 63]. 
5 Cornelis Bouwenszn Waalboer, geboren te Heinenoord in 1651, 

begraven te 's-Gravendeel op 16 december 1723, volg Vc [blz. 64]. 
 
 gehuwd (2) voor 6 november 1662 met Pieter Willems Blaeck, zoon van Willem 

Arijens Ingensz Blaeck en Neeltje Pieters op ten Dijck, gedoopt te Heinenoord op 27 
juli 1636, overleden te Mijnsheerenland op 18 juli 1685. 

 

Doop Maaijke Bouwens Heinenoord 18 januari 1643 
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Akte Weeskamer Heinenoord 15 maart 1646 

Adriaantje Joostensdr 
 
Na het overlijden van haar eerste echtgenoot Cornelis Andriesz. Snider (Snijder) 17 maart 1613 
te Heinenoord, trouwt Adriaantje Joostensdr, de moeder van Bouwen Corneliszn Blaak, met 
Claes Dirksz. Prooijen. Adriaantje overlijdt begin 1646. Op 15 maart 1646 wordt voor de 
Weeskamer te Heinenoord een testament opgemaakt, waarin als comparanten genoemd 
worden Claes Dirks Prooijen, wonende aan de Blaak onder Heijnenoord, aan de ene zijde en 
zijn zoon Dirck Claesz. Prooijen, verwekt bij Aeriaenge Joosten, zijn overleden vrouw, Cornelis 
Cornelisz. Snider en Bouwen Cornelisz., behoude zoons [=stiefzoons] van Claes Dirksz. Prooijen 
en zoons van Aeriaenge Joosten aan de andere zijde. Zij sluiten een akkoord over de verdeling 
van de goederen, die Adriaantje heeft nagelaten. De weduwnaar behoudt het huis, hof, berg, 
schuur beplanting en beteling, de eigen landen en bruiklanden, met uitzondering van de hierna 
te noemen eigen landen, paarden, koeien, jonge beesten, schapen en varkens, bedden, 
beddegoed enzovoort. Zoon Dirck krijgt als zijn moederlijk erfdeel de helft van 2 morgen 37 
roeden en zes voeten teelland, liggende in het Nieuwe Zomerland, gemeen en ongekaveld met 
zijn vader en daarenboven een somma van 100 gulden. Cornelis en Bouwen Cornelisz. krijgen 
samen 2 morgen en 207 roeden teelland, liggende in het Nieuwe Zomerland. 
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Bouwen Corneliszn Blaak 
      

Bouwen Cornelisz. (Snider) Blaeck, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, 
transporteert bij akte van 5 juni1645 aan zijn ‘cosijn’ Cornelis Andriesz. Snider, mede wonende 
aldaar, een “huys, berch, stoockeet” etcetera aan de Blaak met de zuidwaarts van dit huis gelegen 
aveling5. Op 14 maart 1645 is het eerste gebod in de kerk te Heinenoord gepubliceerd en op 18 
juni betaalt de koper de 40e penning hierover.  
De koper passeert op 5 juni 1645 ten behoeve van Bouwen een custingbrief (schuldbrief) ter 
somme van 400 gulden, welke op 17 april 1655 door Gerrit Andriess. Snyder voor het gerecht 
aldaar wordt gecasseerd. De verkoop van deze woning zal verband houden met de overname 
van de schoonouderlijke boerderij aan de Blaak, want Bouwen Cornelis,’ residerende aenden 
blaeck onder de jurisdictie van Heinenoord’, verklaart op 6 april 1647: 

 

 

Deel van de schuldbrief van Bouwen Cornelisz. aan zijn schoonmoeder Leentje Willems1645 
  

                                                           
5 Strook grond langs een dijk die voor de stevigheid van de dijk onaangeroerd moet blijven. 
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 “schuldig te wesen aan Leentgen Willems sijn huisvrouw moeder weduwe van zal: Cornelis Corneliss. 
Niesen de somme van vierhondert vijfentwintch guldens tot 40 grooten Vlaems t’stuck”,  
Leentje Willems, die geassisteerd is met haar zoon Jacob Aertss. Leeuwenburch als haar 
gekozen voogd, en dat vanwege de opbrengst van ongeveer 12 morgen weide- en teelland in 
het Oudeland van Mijnsheerenland van Moerkerken. ‘Bouwen zal hebben vanwege de successie en 
besterfenis van zijn (schoon)vader Cornelis Niesen het huys, berch, stoickkeet6, schuyer etc, zoals door 
Niesen bewoond was geweest en gelegen binnen de Oude Zeedijk van Moerkerken over de bermsloot, ten 
westen van de Waell' en met noordelijk de Blaeksedijk, met de conditie dat diens weduwe 
Leentgen levenslang de kamer voor in het huis van de boerderij zal bewonen, welke door 
Bouwen op zijn kosten onderhouden zal moeten worden. Voorts worden er afspraken gemaakt 
aangaande het eigendom en gebruik van fruitbomen, een “boogart acker”, het weiden van 
koeien, de opbrengsten van op Leentgen's land staande koren en stro en zo verder. Bij 
Leentgen's overlijden zal dat alles overgaan naar Bouwen's huisvrouw of haar nakomelingen. 

 
Janneken Cornelisdr Waalboer 
 
Janneken compareerde op 18 december 1655, weduwe van Bouwen Cornelisz., geassisteerd met 
haar halfbroer en gekozen voogd Jacob Aarts Leeuwenburg en verklaarde schuldig te zijn f 
300,- aan Corn. Pietersz. Mispelsom, burger en poorter van Dordrecht. Zij verhypothekeert 
hiervoor 1 morgen teelland in het Nieuwe Zomerland.  
Op 3 december 1662 vertoont Pieter Willemsz., ‘als gehuwd hebbende Janneken Cornelis’, deze 
doorsneden (afbetaalde) brief voor het gerecht te Heinenoord, waarna deze gecasseerd is. Op 31 
december van datzelfde jaar werd deze som afgelost door Pieter Willemsz.  
 
Pieter Willems Blaeck 
 
Op 6 november 1662 verkoopt 
‘ Pieter Willems Blaeck getrout hebbende Janneke Cornelis ten overstaan van schout Stephanus Hoppel 
en heemraden van Heinenoord, aan Dirck Claesz. Prooijen, oom ende geëchte bloet voogt van de kinderen 
ende erfgenamen van za: Cornelis Cornelisz. sijne overleden broeder twee honderdenzeven roede lant en 
de gevolgen belent ten Oosten de Zantwech, ten Zuiden Isbrant Sneep, ten Westen Meeus Hoffmans en 
ten Noorden streckende de Zomerdijck. Voorts: bekende dat de drije behoorlijce geboden drije sonnedage 
aende borden op den dorpe van Heijnenoort geproclameert sijn ende datte niemandt jegens en geopeseert 
en heeft dit alles sonder fraude in kennisse van dese’. 
Op 11 november 1662 transporteert hij aan Dirck Claesz. Prooijen, als oom en geëchte 
bloedvoogd van de kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Cornelisz., zijn overleden 
broer en ten behoeve van diens kinderen, 1 morgen 53 roeden en 6 voeten teelland in het 
Nieuwe Zomerland voor Heinenoord. Vanwege aangetelde (uitbetaalde) penningen belast 
Pieter bij akte van 26 maart 1665 zijn 'huys, berch, schuyr' met de beplanting etc. aan de Blaak 
onder de jurisdictie van Heinenoord, oostelijk grenzend aan de Wael en noordelijk door de 
Oude Zeedijk van Mijnsheerenland van Moerkerken, met een schuldbrief van 300 gulden ten 
behoeve van Claes van Claeveren te Dordrecht. Dit goed is dan al belast met 100 gulden ten 
behoeve van Pieter's zwager Jacob Aertsz. van Leeuwenburch. 
Omstreeks 1665 zijn Pieter Willemsen aen de Blaeck en zijn vrouw Janneken Cornelis, genoemd 
als lidmaten te Heinenoord en terzelfder tijd betaalt hij als inwoner van die jurisdictie 
huisverponding. Op 23 december 1670 belast Pieter het hierboven genoemde goed wederom 
vanwege aangetelde penningen met een schuldbrief van 200 Carolus gulden. Voor schout en 
gerechten te Heinenoord verkoopt Pieter in 1673 in het openbaar landbouwprodukten staande 

                                                           
6  Stookkeet, bakkeet of bakhuis 
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op 8 morgen in het Nieuwe Zomerland aldaar. Volgens het familiekohier over de jurisdictie van 
Heinenoord over 1674 heeft Pieter Willems Blaeck met zijn vrouw en een dienstmaagd een 
‘cleyne bouwerye’. 
“Pieter Willems Blaeck nog onwillig om omslag voor 2 wagens met paarden voor de veldtocht 1674 te 
betalen ƒ 1.48 voor 4 gemet 40 roe lant”. 
De veldtocht van 1674 is de eerste van een lange reeks die Willem III in de Zuidelijke 
Nederlanden leiden zou, in samenwerking met de Spanjaarden, zoals Frederik Hendrik 
veldtochten tegen de Spanjaarden geleid had.  
Op 16 april 1675 verkoopt Pieter Willems aan Cornelis Bouwens als volgt: 
‘….heeft verkocht gecedeert en getransporteert aen en ten profijte van Cornelis Bouwens sijnen stijefsoon 
een huys berch, schuyr en stoockkeet aerdt en nagelvast mette betelinge ende beplantinge van vruchtbare 
ende onvruchtbare boomen te weten soo het den voornoemde cooper sijn stiefvader met sijne moeder tselve 
tot den dach van de vercooping bewoont en de beseten heeft, staende en de gelegen het voorschreven 
vercochte huijs met alle den voorsrchr. gevolge op de Blaeck onder de heerlijckheit van Heynenoort, voorts 
ten Oosten streckende de Wael aldaer, belent ten zuiden d’heer van Papendrecht, ten Westen den 
boogaart ende huijsing van Heijndrick Cooijman en ten Noorden strekkende den dijck van 
Meijnsheerelant van Moerkercken…..’. 
Dit is de boerderij geweest van Cornelis Corneliszn Niessen (Waalboer) en Leentgen Willemsdr 
Penninck, die daar in 1616 zijn gaan wonen.  
Op 14 april 1675 laat Pieter Willemsz. Blaeck te Heinenoord het eerste gebod afkondigen van 
zijn aan zijn stiefzoon Cornelis Bouwensen voor 440 gulden te verkopen 'huys, berch, schuyr en 
stoickeet' aan de Blaak en dat zoals hij en zijn stiefzoons moeder dit tot dan toe bewoond 
hebben. Op 16 mei vond de overdracht plaats. 
 

 

Deel uit de overdrachtsakte van 16 april 1675 
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IVb Cornelis Cornelisz. Waalboer, zoon van Cornelis Corneliszn Niessen 
(IIIb) [blz. 52] en Leentgen Willemsdr Penninck, gedoopt te Heinenoord op 
3 oktober 1627, overleden aldaar voor 6 november 1662, gehuwd met Maartje 
Pieters Knoop, dochter van Pieter Knoop. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1. Maertje Cornelisse, geboren te Goudswaard ongeveer 1647, overleden 
voor 1 september 1686, volg Vd [blz. 66]. 

2. Jacob Cornelisse, geboren te Goudswaard ongeveer 1650, begraven te 
Goudswaard op 20 juli 1712, volg Ve [blz. 67]. 

3. Cornelis Cornelisse, geboren te Goudswaard in 1658, overleden na 1721, 
volg Vf [blz. 71]. 

4. Arentje Cornelis, geboren te Zuidland voor 6 november 1662, overleden 
voor 3 juni 1715, volg Vg [blz. 72]. 

5. Pieter Cornelisse, geboren te Koorndijck voor 6 november 1662, 
overleden te Goudswaard ongeveer 1721, volg Vh [blz. 72]. 

6. Willem Cornelisse, volg Vi [blz. 75]. 
 

 
Maartje Pieters Knoop 
 
Hugo Knoop, de oom van Maartje, was een welgesteld man. Hij overleed in 1715. In zijn 
testament is veel terug te vinden over de samenstelling van het gezin van Cornelis Corneliszn 
Waalboer. Maartjes vader Pieter was een broer van de vader van Hugo.  
Een deel uit dit testament luidt: 
 
‘Op huijden den 3e Junij 1715 compareerde voor ons ondergeschreven scheepenen van Goudswaard dat 
men noemt de Coorndijk, Pieter Corn: Waelboer, Willem Corn: Waelboer, Cornelis Cornelisse Waalboer; 
mitsgaders de kinderen van Jacob Cornelisse Waelboer met name; Cornelis Waelboer, Neeltie Waelboer, in 
huwelijk hebbende Cornelis @ Hoogvliet; Crijn Waelboer, mitsgrs: Willem Corn: Waelboer als voogt over 
Arentje Waelboer, alle representerende haar vader Jacob Corn: Waelboer sal: Maertie Jans Herwijne 
meerderjarige dogter van Arentje Cornelis Waelboer hebbende nog vier onmondige susters en broers; 
waar van de opper voogdij aan de weeskamer van Abbenbroek is vervallen; Cornelis Hendrikse de Jong 
soon van Maartie Cornelis Waelboer zijnde de bovengenoemde Pieter Corn: Waelboer, Willem Cornelisse 
Waelboer, Corn: Corn: Waelboer; Jacob Corn: Waalboer; sal: Maertie Cornelis Waalboer en Arentie Corn: 
Waelboer alle kinderen van Corn: Waelboer en Maertie Pieters Knoop; zijnde dezelve Maertie Pieters 
Knoop; een dogter van Pieter Knoop x x Pieter Knoop; een broer; van de vader van de nu overleden Hugo 
Knoop; en sulcks agter neven x nigten van den voorn: Hugo Knoop sal.’ 
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Vijfde generatie 
 
Va Cornelia Bouwens Blaak, dochter van Bouwen Corneliszn Blaak en Janneken 

Cornelisdr Waalboer (IVa) [blz. 57], gedoopt te Heinenoord op 1 april 1641, 
begraven te Mijnsheerenland in juli 1685, gehuwd in 1667 met Bastiaan Janszn 
Groenewegen, gedoopt te Puttershoek op 19 mei 1645. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Mayken Bastiaansdr Groeneweg, gedoopt te Mijnsheerenland in 1668, 
overleden voor 7 april 1675. 

2 Bouwen Bastiaansz. Groeneweg, geboren te Mijnsheerenland in 1669, 
overleden voor 13 oktober 1685. 

3 Mayken Bastiaandr Groeneweg, geboren te Mijnsheerenland in 1675, 
overleden te Mijnsheerenland in 1705. 

4 Boudewijn Bastiaansz. Groeneweg, geboren te Mijnsheerenland in 1678, 
begraven te Heinenoord op 31 oktober 1721. 

 
Vb Arien Bouwensz. Blaeck, zoon van Bouwen Corneliszn Blaak en Janneken 

Cornelisdr Waalboer (IVa) [blz. 57], geboren te Heinenoord ongeveer 1648, begraven 
aldaar op 24 maart 1721, gehuwd te Puttershoek op 19 april 1677 met Maria 
Willemsdr Hofman, geboren te Puttershoek in 1655, begraven te Heinenoord op 
20 april 1735. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Willemijntje 
2 Boudewijn 
3 Cornelis 
4 Willem 
5 Jan 

 
Arien Bouwensz. Blaeck 
 
Hij was diaken en armmeester van de Grote Lindt in 1691. Grote Lindt is een voormalige 
gemeente en buurtschap in de provincie Zuid-Holland. De gemeente was gevormd uit de 
gelijknamige heerlijkheid en ging in 1881 op in de gemeente Zwijndrecht. In 1857 waren de 
gemeenten Kijfhoek en Heer Oudelands Ambacht al bij Grote Lindt gevoegd. 
‘Simon Cornelis in 't Veld wonende te Heijnenoort is schuldig aan Arij Boudewijnse Blaeck mede 
wonende alhier de sommen van 200 Carolis guldens wegens verleende penningen en te betalen met rente 
van 5% tot de volle betaling toe en heeft hiervoor verbonden sijn huijs en erve staende en gelegen aan de 
Blaeck onder Heijnenoort waarin hij comparant jegenwoordig woont belend ten oosten de 
gemenelantsdijk alsook ten westen en ten zuiden de onderberm als ten noorden de gemenelantsdijk. 
Gedaen 3 December 1714 ten overstaan van schout J. van Gilst en schepenen Arij Kruijthof  en Arij 
Hoogendijk’. 
Arij Bouwens Blaeck wonende te Heijnenoord stelt zich op 27 juli 1718 als borg wegens de 
Heilige Geest Armen, voor een akte van indemniteit van zijn zoon Boudewijn Blaak.  
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Vc Cornelis Bouwenszn Waalboer, zoon van Bouwen Corneliszn Blaak en Janneken 

Cornelisdr Waalboer (IVa) [blz. 57], geboren te Heinenoord in 1651, begraven te 
's-Gravendeel op 16 december 1723, gehuwd (1) met Anneckje Corse, overleden te 
's-Gravendeel voor 16 april 1693. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Lijsbet, gedoopt te Heinenoord op 7 maart 1683 (getuige: Leentje 
Corsse). 

 
 ondertrouw (2) te Numansdorp op 29 maart 1693, gehuwd te Numansdorp op 

16 april 1693 met Maaike Bastiaansdr 's Gravendeel, geboren te Numansdorp, 
begraven te 's-Gravendeel op 19 februari 1733. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Kors Cornelisse, geboren na 29 maart 1693, overleden vermoedelijk te 
Fijnaart voor 17 juli 1737, volg VIa [blz. 77]. 

2 Bastiaen Corneliszn, geboren te Strijen in 1698, begraven te 
's-Gravendeel op 1 december 1784, volg VIb [blz. 78]. 

3 Jacob Cornelisse, begraven te Fijnaart op 26 december 1767. 
 
Cornelis Bouwenszn Waalboer 
 
Op 16 april 1675 maakt de schout van Heijnenoord Stepanus Hoppel onderstaande akte op: 
‘dat op huijden date desen in eijgene persoon gecomen ende gecompareert is Pieter Willems Blaek 
dewelcke bekende deugdelijck vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben gelijck hij cedeert ende 
transporteert bij desen aen ende ten proffijte van Cornelis Bouwensen sijne stiefsoon dewelcke houder is 
van desen brijeff den coop accepteert ende bekende van een huijs, berch, schuijr ende stoockeet aertvast 
ende nagelvast met alle de beplantingen ende betelinge van vruchtbare ende onvruchtbare boomen te 
weten soo het den voornoemde vercoop wesend de voornoemde cooper sijn stiefvader met sijne moeder 
tselve tot den dach van de vercooping tselve bewoont ende beseten heeft staende ende gelegen het 
voorschreven vercochte huijs met alle den voors. gevolge op de Blaek onder de heerlijcheijt van 
Heijnenoort voorts ten Oosten streckende de Wael aldaar belent ten zuijden d'heer van Papendrecht ten 
Westen den Boogaert ende huijsing van Heyndrick Cooijman ende ten Noorden streckende den dijck van 
Meijnsheerelant van Moerkercken ende heeft de voornoemde vercooper bekent van het voorschreven 
vercochte huijs met alle den  voorschreven gevolgen ten vollen vergenoecht voldaen ende alle wel betaelt 
te wesen den lesten penning metten eersten.....". 
 
Cornelis Bouwens wonende in de Mookhoek onder Strijen, gebruiker van land te 
Mijnsheerenland (1679). 
Op 22 februari 1679 kocht Cornelis Bouwenszn van Andries Ysbrandsz. Sneep en Engel 
Hermensz. van der Waal, voogden van de weeskinderen van Willem Hermensz. en Elisabeth 
Ysbrands Sneep, een huys, berch, schuyr, stoockkeet aan de Blaeck, belend ten zuid Heer van 
Papendrecht, ten  Oost de Wael, ten Westen Arien Willems, ten Noord de oude zeedijck van 
Mijnsheerenland voor Fl. 1000. 
Op 8 juli 1717 eist Cornelis Bouwens Waelboer van Dirk van Rossum betaling van ƒ 60 wegens 
verhuur van vlasland in de Trekdam onder 's-Gravendeel. Op 3 april 1721 wordt Cornelis 
Bouwense  Waelboer, wonende in de Mookhoek onder Strien (Strijen), genoemd als executeur 
van de nalatenschap van Jacob Theunisse van der Giessen. 
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Verkoop boerderij aan Cornelis Bouwens 16 april 1675 
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  Op 2 mei 1722 ondertekent Cornelis Bouwensz., zijn zoon Corstiaan en de voogden van zijn 
zoonszoon Jacob Corstiaense een schuldbekentenis ter waarde van ƒ 900 tegen een rente van 
4,5%. Het geld werd geleend van ‘Pieter Pieterse Joncker wonende buijten de stad Rotterdam’. Als 
onderpand werden verschillende landerijen genoemd: 
‘daer voren verbindende specialijk eerstelijk de nombre van drie mergen Lands gelegen in de Mookhoeck 
onder de jurisdictie van 's Gravendeel, belent ten Oosten de Melkwegh, ten westen de Schenkeldijk, ten 
zuiden Gerrit Dirkse Snijder en ten noorden de weduwe van Arij Cornelisse Neef  en nogh eene merge 
Lands, mede onder 's Gravendeel gelegen belent ten oosten den Mookhoeksen Dijk ten westen de 
Melkwegh ende ten noorden Joost Wildeman, welke voors: stukken Lands haerlieden is opgekomen uijt 
den boedel en nagelaten goederen van Jacob Teunisse van de Giessen gewoont hebbende ende overleden 
onder de jurisdictie van Strijen ende uijt welken boedel en nagelaten goederen de comparanten onder 
anderen hebben belooft bij zeecker contract often accord tusschen Teunis Janse Meijer, als last en 
procuratie hebbende van Magteltje Teunisse van der Giessen weduwe van Leendert Arijense Kleinjan 
cum focus ter eenre; ende de voorn: comparant. 
De voogden over zijn zoonszoon Jacob Corstiaens Waelboer gaan op 2 juni 1722 akkoord met 
Teunis Jans Meijer en anderen over de erfenis van Jacob Teunisse van der Giessen. 
 
Vd Maertje Cornelisse Waalboer, dochter van Cornelis Cornelisz. Waalboer 

(IVb) [blz. 62] en Maartje Pieters Knoop, geboren te Goudswaard ongeveer 1647, 
overleden voor 1 september 1686, ondertrouw te Goudswaard op 3 mei 1669 met 
Heijndrick Claesse de Jong (alias Backer), overleden circa 1702. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Claes Bakker, gedoopt te Goudswaard op 6 maart 1670 (getuige: Pieter 
Claesz). 

2 Jan Bakker, gedoopt te Goudswaard op 2 mei 1671 (getuigen: Pieter 
Heijndrikszn en Maertgen Maertens). 

3 Maertghen Bakker, gedoopt te Goudswaard op 
16 oktober 1672 (getuigen: Jacob Waleboer en Jannetgen Willems). 

4 Claes Bakker, gedoopt te Goudswaard op 23 september 1674 (getuigen: 
Jacob en Maertgen Claess), gehuwd te Goudswaard op 5 mei 1697 met 
Arentge (Aariaentje) Arijensdr Esseboom (de jonge), gedoopt te 
Goudswaard op 23 april 1673. 

5 Cornelis Bakker, gedoopt te Goudswaard op 17 oktober 1683 (getuigen: 
Cornelis Cornelisz. en Ariaantje Arents), overleden te Goudswaard voor 
24 december 1684. 

6 Cornelis Bakker, gedoopt te Goudswaard op 24 december 1684. 
 
  
  



naar Inhoud 
67 

Ve. Jacob Cornelisse Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer 
(IVb) [blz. 62] en Maartje Pieters Knoop, geboren te Goudswaard (Korendijk) 
ongeveer 1650, schepen van de Coorndijk, begraven te Goudswaard op 20 juli 1712, 
gehuwd met Jobje Crijnse, overleden voor 29 december 1698. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis Jacobs, gedoopt te Goudswaard op 1 augustus 1683 (getuige: 
Arentje Cornelisse), bouwknecht, begraven te Goudswaard op 
13 mei 1728. 

2 Crijn, gedoopt te Goudswaard op 21 januari 1685 (getuige: Neeltje 
Crijnsen), overleden voor 19 september 1688. 

3 Neeltje, gedoopt te Goudswaard op 4 augustus 1686, begraven op 
4 september 1766, volg VIc [blz. 79]. 

4 Crijn Jacobs, gedoopt te Goudswaard op 19 september 1688 (getuigen: 
Andries Claese en Neeltje Crijnse), Crijn doet belijdenis in Zuid-
Beijerland op 25 maart 1728, begraven te Zuid-Beijerland op 
18 oktober 1743, ondertrouw (1) te Goudswaard op 20 oktober 1722, 
gehuwd op 15 november 1722 met Ermptje (Armgaert, Hermtje) 
Creijnsdr van der Sluijs, dochter van Crijn Pietersz. van der Sluis en 
Suzanna Jacquesdr (Jacobsdr) Leijs, gedoopt te Goudswaard op 
15 mei 1672, overleden voor 30 september 1741. Ondertrouw (2) te 
Zuid-Beijerland op 30 september 1741 met Femmigje Cornelis Hoppel, 
weduwe van Pieter de Heer, dochter van Cornelis Pietersz. Hoppel en 
Pleuntje Dirckdr Santvliet, gedoopt te Zuid-Beijerland op 
24 maart 1686 (getuige: Magdaleentje Dirks Santvliet), begraven aldaar 
op 16 december 1754.  

5 Arentje, gedoopt te Goudswaard op 30 augustus 1693, overleden na  
 4  september 1766, volg VId [blz. 80]. 
6. Maartje Jacobs geboren in 1694, overleden te Goudswaard op 31 mei 

1708. 
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Jacob Cornelisse Waalboer 
 
Jacob was boer en schepen van Goudswaard, ook genoemd de Coorendijk. Hij ondertekende 
stukken met JCWB. 
In het Archief Polder Oude Korendijk staat van Jacob vermeld dat hij: 
- met paard en wagen rijshout van de Nieuwendijk haalt ƒ 5.0.0 
- borg staat op 9 juli 1685 voor Pieter Aertz Haegesteijn 
- borg staat op 9 juli 1685 voor Pieter Cornelis Jonckheer 
- borg staat op 28 juni 1686 voor Pieter Bouwen 
Op 5 mei 1687 verkoopt Jacob aan de kerk van Goudswaard 3 gemet teelland in de Oude 
Coorndijk aan de Dorpswech en bekent voldaan te zijn met casseren en quitteren van 2 schepen 
schuldbrieven van ƒ 600. Land was getaxeerd op 7 mei 1687 op ƒ 600. 40e penning betaald van  
ƒ 15. Op dezelfde datum transporteert hij 3 gemet erfpachtland aan de kerk van Coorndijk. Op 
het land stonden twee schuldbrieven van 8 juni en 29 december 1664, samen ƒ 600. Jacob staat 
verder borg op 18 april 1690 voor Marij Waelboer, zijn zuster Maertje, die gehuwd was met 
Heindrick Claesse de Jong, op 29 augustus 1691 voor Cornelis Waleboer, zijn broer, op 17 
december 1698 voor Cornelis Waelboer, op 29 augustus 1701 voor Neeltje Leenderts, met oom 
Hendrik en Willem Waelboer en op 7 mei 1707 voor Ermpje Krijns, met Willem Waelboer. 
In 1696 rijdt Jacob met een wagen en vier paarden grond om de Molendijk in Goudswaard op te 
hogen. Hij vervoert voor 4 gulden hout voor de bouw van de sluis voor de polder Oude 
Korendijk. Ook huurt hij vier en een halve gemet bouwgrond van de diaconie van de NH. Kerk 
in Goudswaard. De vrouw van Jacob Waalboer, Jobje Crijnsen, koopt uit de boedel van de 
overleden Maartjen Arens, weduwe van Jan van der Meulen een koperen ketel, een treeft en een 
asschep. 
Er wordt een akte van transport opgemaakt ten overstaan van schout en schepenen van 
Goudswaard, door J.C.Waelboer, gehuwd met Jopje Crijns, voor wijlen C.Dirckszn, aan de kerk 
van de Korendijk van drie gemet erfpachtland in het Oude Land van de Korendijk met 
aflossing van de door de kerk daarop verstrekte geldlening groot 600 Caroliguldens. 
 

 

Laatste regels van het testament van Jacob Cornelisse Waalboer en Jobje Crijnse 1698  
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Testament van 29 december 1698: 
 ‘…..Waelboer Jacob Cornelis echtg. Jobje Crijnen wonen Corendijk. Jacob Cornelisz Waelboer kloek ende 
gesont naer den lichame gaende en staende doch de voorn. Jopje Crijne sijne huijsvrouw siekelijk naer den 
lichame leggende te bedde, doch sijnde beijde bij haer volkoomen verstant en sinne soo ons uijterlijk is 
gebleeken. Dewelck aen ons te kennen gaven dat sij waren aenmerkende de broosheit van 't menschen 
leeven, de sekerheit des doods en datter niet onsekerder is dan de uere vandien…..’. 
‘…..hare vijff kinderen met namen Cornelis, Neeltje, Crijn, Maertje, Arentje Jacobs Waelboer die sij 
testateuren aenden anderen hebben verweckt off onder de zegen des heeren noch zouden koomen te 
verwecken te alimenteeren en versorgen in eeten en drinken kleeden en reeden in sieckte en gesontheit ter 
schoolle te laten gaen om te leeren leesen ende schrijven en cijfferen ende een bequaem hantwerck off iets 
anders na hare staet te laten leeren daer meede de voorn. kinderen  eerlijk door de werelt mogen geraken 
ende dat tot derselver mondige jaeren of huwelijke staet ende dan aen de voorn. kinderen samen 
uijttekeeren de somme van vijftigh Car: gult…..’. 
 

       
                   Arij Langstraet 

                           Willem Willemse Kosijn 
         Mij present  
‘Dit merk is   gestelt bij den       Lovinius Salomonsz 
testatrice ten oorsake de       secretaris 
selve wegens haer blintheijt 
door den roof aan haer aangesigt 
niet anders heeft kunnen doen, maer 
seijde in presentie van ons scheepenen 
datse anders met volcome letters 
haer naem soude hebben geschreven’ 

 
Cornelis Jacobs Waalboer 
 
Na de dood van zijn vader Jacob Cornelisse Waelboer koopt Cornelis Jacobs, die ongehuwd is 
gebleven, publiek uit de veiling van vaders goederen op 18 april 1713 een bonte hengst jaarling 
voor ƒ 22.--.— en op 7 juli 1713 gewas te velde, 523 roe wintergerst voor ƒ 53.16.--, van de 
boedel van zijn vader. 
Op diezelfde veiling werd door de kinderen van Jacob Cornelisse onder andere verkocht: 
een bruine ruin met col, dito merrie, bonte merrie, zwarte merrie met col, dito met bles, 
(opgehouden zwart bonte merrie), bruine merrie jaarling, bonte hengst jaarling, zwart 
withoofde koe, 1 rode, 1 zwarte koe, halfdragende vaars, 3 hokkelingen beslagen, wagen met 
tuig, blokwagen, 2 ploegen, span nieuwe eggen, 4 sleebruggen, 2 ploegtuigen, oudijzer, slikslee, 
brandhout, bossen hout, heinpalen, mestput, melkgoed, koperen kan, melktesten, jukken, 23 
korenzakken, spek, rookvlees. 
Op 15 maart 1723 legt Cornelis, 39 jaar, bouwknecht en wonende aan de Coorndijk verklaring af 
over huur van gorzen aan de Noordpolder. Hij was knecht bij weduwe Gelijn van Campen en 
had op verzoek van Petrus van Campen een brug over de sloot gelegd om paarden op de gors 
van Noordpolder te jagen. 
 Op 5 november 1727 testeerde Cornelis voor de schepenen van Goutswaart onder de jurisdictie 
van de Coorndijk. De testamentaire voogden over de minderjarige erfgenamen zijn Crijn Jacobs 
Waelboer (zijn broer) en Cornelis Arentsz Hoogvliet (zijn zwager). 
 "Ende soude vervolgens hier moeten coomen alle de mans kleederen linnen en wolle, goudt silver en 
generalijk alles wat tot den leijve en rugge van den overleedene behoort heeft; maar alsoo volgens 
testamentaire dispositie bij hem voor Scheepenen alhier in dato den 5e november 1727 gepasseert alle 
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deselve kleederen goudt silver linnen en watt verders tot sijn leijve en rugge gehoort heeft moeten werden 
verdeelt, sijnen broeder Creijn Jacobsz Waelboer ende zijne susters Neeltie ende Arendtie Jacobs 
Waelboer". 
 
 In de inventaris van zijn boedel (13 mei 1728) staat onder andere: specie ƒ 18.12.10 en een oud 
eiken kastje ten huize van Cornelis Aertsz Hoogvliet, daarin een toom leer met koperbeslag en 3 
prentjes in lijstjes. 
Verder ƒ 396 wegens knechtshuren van de penningmeester Engel Arens van den Houck. Onder 
Cornelis A. Hoogvliet berust nog ƒ 400 van overledene. Deze ƒ 400 waren tijdens het leven al 
geleend aan de erven en hierover was rente betaald.Er waren geen schulden. 
 
Crijn Jacobs Waalboer 
 
Crijn was in 1729 en 1732 diaken bij de NH-kerk te Zuid-Beijerland, Diaconie Armmeester in 
1732 te Zuid-Beijerland, ouderling in 1736/1737 en schepen in 1740.  
Hij wordt vermeld in het testament van 5 november 1727 van zijn broer Cornelis. Tussen 1725 
en 1732 wonen Crijn en Ermptje in Dinteloord, waar ze meedere malen getuigen zijn bij de 
doop van kinderen van Johannes Fuykschot en Arentje Essenboom. 
Crijn koopt publiek op 23 april 1728 van Anthonij Quispel een ‘eikenkast met het stelsel daarop 
staande’ voor ƒ 11.0.0. Op 17 november 1735 koopt hij ten overstaan van het gerecht Klaaswaal 4 
pinkvaersen voor ƒ 96.0.0. 
In 1730 en later huurt Crijn meerdere malen stukken land in Oud Cromstrijen. 
 
Ermptje (Armgaert, Hermtje) Creijnsdr van der Sluijs 
 
Op 29 oktober 1698 legde Hermtje Crijnsdr, huisvrouw van Johannes Essenboom(eerste 
huwelijk) op verzoek van de ruwaard en baljuw van het Land van Putten de verklaring af dat 
zij in de lente van 1697, toen zij woonachtig was op de stee van Willem Cosijn aan ‘den 
gebroocken dijck’ onder de Korendijk, een bebloede neusdoek en ‘rock’ (= soort jas) van genoemde 
Cosijn in ontvangst had genomen en gewassen nadat Cosijn was teruggekeerd van een rit te 
paard. Vermoedelijk was Hermtje toen op de genoemde stee als dienstbode werkzaam en moest 
ze getuigen in een strafzaak. 
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Vf Cornelis Cornelisse Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer 
(IVb) [blz. 62] en Maartje Pieters Knoop, geboren te Goudswaard (Coorndijk) in 
1658, overleden na 1721. 

 Ondertrouw (1) te Goudswaard op 6 oktober 1685, gehuwd op 28 oktober 1685 met 
Barentje Jillis van der Klis, dochter van Gillis Maertensz van der Klis en Marij 
Coninckx, gedoopt te Goudswaard (Coorndijk) op 12 augustus 1663, overleden 
voor 18 maart 1703. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, gedoopt te Goudswaard op 21 juli 1686 (getuige: Arentje 
Cornelis). 

2 Jillis, gedoopt te Goudswaard op 21 februari 1688 (getuige: Arentje Jillis), 
overleden voor 22 juli 1696. 

3 Cornelis, gedoopt te Goudswaard op 30 mei 1689 ((“2e Pinxterdag, 
getuige: Arentje Jillisdr. van Jillis Martens”)). 

4 Kornelis Corneliszn, gedoopt te Goudswaard op 13 maart 1694, 
begraven te Strijen op 29 juni 1780, volg VIe [blz. 81]. 

5 Jillis, gedoopt te Goudswaard op 22 juli 1696, (getuigen: Arentje Jillis en 
Aariaantje Cornelis), begraven op 11 oktober 1696. 

6 Maartje, gedoopt te Goudswaard op 22 juli 1696 (getuigen: Aarentje Jillis 
en Aariaantje Cornelis), begraven op 10 september 1696. De begrafenis 
geschiedde in de ‘classis pro deo, zijnde arbijtsman en beswaert met nog drie 
kleine kinderen’. 

7 Maertje Cornelisdr., gedoopt te Goudswaard op 6 oktober 1697, 
overleden na 18 oktober 1762, volg VIf [blz. 85]. 

 
gehuwd (2) te Goudswaard op 18 maart 1703 met Lijsbet Standaert, weduwe van 
Simon van Daelen van Middelburg. 

Huwelijk Cornelis met Barentje Jillis 6 oktober 1685 
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Cornelis Cornelisse Waalboer 
 
Cornelis woonde in een huisje op de Koorndijk aan de dijk van het Oude Nieuwland, dat 
eigendom was van de schout in Zuidland. Hij kocht op een boelhuis van Jacob 
Jacobszn.Hoogwerff in 1670 een big voor zeven gulden en tien stuivers. 
 

 De Heilige Geest Armen betaalt ƒ 15.-.- aan mr. Paresius ‘over het genezen van de schurft van de meijt van 
CornelisWaalboer’. 

 

 
"Item van het huijssie daer Corn. Waelboer ingewoont heeft en omgewaeijt is van t’ord.1707 tot 1713 incluijs en van  

extraord. tot 1714 incluijs ijder contant dus voor alle de jaren te samen de sa van // 
 
 
Vg Arentje Cornelis Waalboer, dochter van Cornelis Cornelisz Waalboer 

(IVb) [blz. 62] en Maartje Pieters Knoop, geboren te Zuidland (’t Suijdland) 
voor 6 november 1662, overleden voor 3 juni 1715, ondertrouw te Goudswaard op 
27 september 1686, gehuwd  op 20 oktober 1686 met Jan Lourentsen van 
Herwijnen. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Maartje Jans, gedoopt te Goudswaard in september 1687 (getuige: Jobje 
Crijnsse). 

 In het testament van Hugo Knoop, 3 juni 1715, staat vermeld dat Maartje 
nog 4 onmondige broers en zusters heeft, waarvan de oppervoogdij 
behoort aan de Weeskamer van Abbebroek. 

 
Vh Pieter Cornelisse Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz Waalboer (IVb) [blz. 62] en 

Maartje Pieters Knoop, geboren te Koorndijck (Coorndijk) voor 6 november 1662, 
overleden te Goudswaard vermoedelijk 1721, gehuwd (1) met Jannetje Willems, 
dochter van Willem Hendriks Cerckboer en Aaltje Ariens, overleden te Goudswaard 
voor 7 december 1692. 
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 Uit dit huwelijk: 
1 Maartje Pieters, geboren te Goudswaard ongeveer 1669, ondertrouw te 

Goudswaard op 16 april 1689, gehuwd  op 18 mei 1689, (‘Willem Jans van 
der Wegt jongeman van de Coorndijk en Maartje Pieters Waalboer jongedogter 
van Oudshoorn beiden woonende onder Zuidland’) met Willem Jansz van der 
Wegt. 

2 Cornelis, gedoopt te Goudswaard op 22 februari 1673 (getuigen: 
Maertgen Cornelisd, Japick Cornelis, Willem Cornelis), overleden 
in 1673. 

3 Cornelis, gedoopt te Goudswaard op 10 maart 1686 (getuige: Arentje 
Cornelis), overleden voor 7 december 1692. 

4 Willempje, geboren te Goudswaard. 
 

ondertrouw (2) te Goudswaard op 7 januari 1693 met Jannetje Vos, weduwe van 
Arie Claesse van Dijk, geboren te Koorndijck. 

 
Pieter Cornelisse Waalboer 
 
Naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw Jannetje Willems compareert Pieter 
Cornelisz. Waelboer op 7 december 1692 voor de weeskamer van Goudswaard. De moederlijke 
grootmoeder Aeltje Ariense, weduwe van Willem Hendriks Cerckboer, wordt geassisteerd door 
haar zoon Heijndrick Willemse Cerckboer. Zij passeren een akte van uitkoop voor schout en 
schepenen. Bij mondige dagen zouden de kinderen Maertje en Willempje Pieters Waelboer, 
ieder een zilveren ducaton ontvangen. 
Het deel van de erfenis van zijn oom (Hugo Knoop) van moeders zijde heeft Pieter niet rijk 
gemaakt. Hij geeft op 28 juli 1716 een volmacht aan Jan Cloeck om een obligatie te verkopen die 
hij gemeen heeft met andere erfgenamen van Hugo Knoop, ten name van schout en gerechte 
van Bleskensgraaf van 25 september 1672, groot f. 1000.0.0. Later leefde hij ‘van de armen’. 
Pieter Cornelis Waalboer werd gealimenteerd, (financiële uitkering voor de kosten van 
levensonderhoud) door de Groot Armen van de Koorndijk. Tijdens zijn ziekte werd hij 
verzorgd door de dochter van Neeltie Buijnis van 2 december 1719 tot 20 januari 1720, 
waarvoor de Heilige Geest Armen f. 3.16.0. betaalde. Voor riet voor zijn huisje betaalde de 
Heilige Geest Armen f. 0.6.0 aan penningmeester van der Houck.  
Pieter wordt wekelijks bedeeld door de Heilige Geest Armen à 15 st. van 14 januari 1719 tot 29 
februari 1721, totaal f. 84.15.0. Na deze datum komt Pieter Waalboer niet meer voor bij de 
bedeling, hij zal dus omstreeks die tijd overleden zijn. Zijn huisje aan de haven was eerder door 
hem overgedragen aan de heilige geest armen. 
 

Den 28 dito aan Hadeweij Hend: over t ‘naijn van twee hembden voor Pieter Waalboer en t ‘verschot van knoopies  
samen 13 stuivers. 
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Gedeelte van de tekst uit de akte van uitkoop van de kinderen Maertje en Willempje Pieters Waelboer. Weeskamer 

Goudswaard 1692 
  

Op huijden desen vii December 1692 compareerde 
voor Schout ende Schepenen vande Coorndijck Pieter 
Cornelisse Waelboer wonende inde Coorndijck 
weduwenaer van Jannetje Willems zalr hebben 
aendeselve sijne huijsvrouwe verweckt twee kinderen 
met naemen Maertje Pieters ende Willemtje Pieterse 
Waelboer dewelcke aen ons te kennen gaf dat sijn 
voors. huijsvrouwe deser werelt was comen te 
overlijden sonder testamentaire dispositie ofte stellen 
van vooghden, ende over sulcx de oppervoogdije 
aende weescamer alhier was behorende dat hij 
comparant aen ons versocht ter eenre ende Aeltjen 
Arense weduw van Willem Heijndrick Kerckboer zallr 
grootmoeder van de voors. minderjarigen weesen van 
smoeders sijde geassisteert met Heijndrick Willems 
Cerckboer haeren meerderjarigen soon ter andere 
sijden te mogen accorderen ende procederen tot een 
uijtcoop over des voors. kinderen moederlijck goet soo 
hebben wij Schout en Schepenen voornt naer dat ons 
volcomen kenisse was gegeven vanden boedel ende 
de suffisantheijt vandien  geconstateert ende 
geaccordeert tot een uijtcoop in maniere naer 
volgende te weten dat hij comparant sijne voorsz. twee 
kinderen sal opvoeden in behoorlijckers eten en 
drincken cleeden en reeden in sieckte en gesontheijt, 
oock deselve te laeten leeren lesen en schrijven voorts 
een bequaem handtwerk ofte ijdts anders waer mede 
deselve haer eerlijck sullen connen generen ende door 
de werelt geraecken. Ende dat tot haren mondigen 
dagen ofte huwelijcken staete toe, ende daer toe 
gecomen sijnde alsdan aen deselve kinderen ijder van 
haer uijttekeeren een Silvere ducaton, ende dat in 
volle voldoeninge van haere Moederlijcke goet de 
legitieme erfportie der kinderen naer rechte 
competerende tot naercominge vant geene voors. 
staet de voorsz.comparanten ijder in sijn reguardt 
verbindende daeronder haere persoonen ende 
generaelijck allehare goederen roerende ende 
onroerende present ende toecomende egeene 
vandien gereserveert die stellende ten bedwanck van 
alle heren  hovenrechten  ende rechteren alsmede tot 
constraincte van het goet verwillecoort gijselrecht en 
uijtlegging ofte recht van pandinge bij den Wel Ede 
Heere Ruwaardt Lants van Putten ofte desselfs 
stedehouder in der tijd sijnde Cum Expendis in 
Oirconde der waerheijt soo hebben wij Schout en 
Schepenen voornt desen onderteeckent datum als 
boven. 
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Vi Willem Cornelisse Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz Waalboer (IVb) [blz. 62] en 
Maartje Pieters Knoop, ondertrouw te Goudswaard op 10 mei 1676 als jongeman van 
Suydland, gehuwd te Goudswaard met Marigje Pieters Veldnaar,  jongedochter7 van 
Westmaas. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Pieter Willemsz, gedoopt te Goudswaard in 1681, overleden voor 4 
oktober 1731, gehuwd te Numansdorp op 14 april 1715 met Lijsbeth 
Cornelis de Regt, dochter van Cornelis Maartens de Regt en Neeltje 
Cornelis van der Schoor, geboren te Strijen op 13 december 1665, gedoopt 
op 19 december 1665, overleden te Numansdorp op 17 april 1735, 
begraven op 21 april 1735. 
Op 4 oktober 1731 compareerde voor de notaris te Strijen de Eerbare 
 Lijsbet Cornelisdr de Recht, eerst weduwe van Laurens Boender en nu 
 laatst  van Pieter Waalboer. Ze legateert 200 Caroli gulden aan de 
 Diaconie Armen van Numansdorp en benoemt tot haar erfgenamen:  
haar dochter Arijaantje Laurensdr Boender, huisvrouw van Leendert 
 Visser en haar zoon Pieter Laurensz. Boender. 

 
Willem Cornelisse Waalboer 
 
Ofschoon we noch de geboortedatum, noch de overlijdensdatum van Willem hebben kunnen 
achterhalen, is toch wel het een en ander over hem bekend.  
Op 5 november 1678 koopt Willem van Arie de Groot, als rentmeester van de landarmen een 
huis en schuur op de Westdijk, voor ƒ 260. Hiervan werd ƒ 100 contant betaald en een 
schuldbrief opgemaakt van ƒ 160. Hij moest een 40e penning betalen ten bedrage van ƒ 6.10.0. 
Hij staat in Goudswaard meerdere malen borg: zo ook in 1681 voor "den ouwen Waalboer", zijn 
vader Cornelis; op 15 april 1683 voor Pieter Jans van Nuffelen en op 5 mei 1684 voor Arij 
Waalboer.  
In 1682 kreeg hij ƒ 6.0.0 voor de reis naar Hoorn voor het jongste kind van Ds. Johannes 
Krooswijk, dat met juffrouw van der Vorm naar Hoorn ging. Willem heeft beide personen naar 
Hoorn gebracht. Op 24 juni 1684 ontving hij nogmaals ƒ 6.0.0, nu van de boedel van Ds. 
Johannes Crooswijk, om zijn kind naar Hoorn te brengen.  
Tegelijkertijd ontving hij van de Weeskamer ƒ 20.0.0 als gewezen knecht van Ds. J. Crooswijk, 
wegens trouwe extra diensten. Op 1 januari 1696 werd Willem op nominatie gekozen tot diaken 
van de Nederlands Hervormde kerk te Piershil en staat hij in 1700 in het lidmatenregister te 
Piershil samen met zijn echtgenote Maria (Marietje) Pieters. 
Willem staat andermaal borg op 17 december 1698 voor zijn vader Cornelis Waalboer en op 29 
augustus 1701 voor zijn zuster Arentje. 
Op 29 december 1698 wordt hij als testamentair voogd benoemd over de kinderen van zijn 
broer Jacob Waalboer, die gehuwd was met Jobje Crijnse.  
Willem koopt publiek op 18 april 1713 van Kornelis Waalboer een gekleurde grijze rok met 
blauwe voering voor ƒ 5.5.0, witte wanten voor ƒ 1.10.0. Op 18 april 1713 koopt hij van de 
boedel van Jacob Cornelisse Waalboer, zijn broer, melkgoed voor ƒ 1.8.0.  
 
 
 
 

                                                           
7 Jongedochter, jongeman, J.D., J.M. geeft aan dat de persoon niet eerder gehuwd was. 
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In het testament uit 1715 van de oom van zijn moeder Maartje Pieterse Knoop, Hugo Knoop, 
staat dat Willem voogd was over zijn zuster Arentie. Hij geeft op 10 juli 1715 met anderen 
volmacht aan Jan Cloek, wonende op de Corendijk, om het gedeelte in de erfenis van Hugo 
Knoop, die zonder testamentaire dispositie en zonder wettige descendenten is, in te vorderen. 
Willem ondertekende met WCWB. Zijn broer Cornelis ondertekende met een X. 
 
  

Eerste blad van de koopovereenkomst tussen Willem Waalboer en de rentmeester van de 
Landarmen te Goudswaard in 1678 
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Zesde generatie 
 
VIa Kors Cornelisse Waalboer, zoon van Cornelis Bouwenszn Waalboer (Vc) [blz. 64] en 

Maaike Bastiaansdr. 's Gravendeel, geboren na 29 maart 1693, overleden 
vermoedelijk te Fijnaart voor 17 juli 1737, gehuwd (1) voor 1717 met Marijtje 
Huijgsdr. Kooyman, dochter van Huich Wouterszn Kooyman en Pleuntje Doensdr 
van Tol, begraven te Strijen op 15 december 1718. 
 Marijtje wordt ook met de achternaam Baggerman genoemd.  
‘Corstiaan Waalboer als vader en voogt van zijnen minderjarige zoon Jacob Waalboer in 
huwelijk verwect aan Marijgje Huijgen Baggerman woondende in de Mookhoek onder Strien 
etc’. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Jakob Corszn, gedoopt te Strijen op 26 september 1717 (getuige: 
Ingentje Huijgsdr), begraven te Fijnaart op 26 november 1767. 
‘voor het luijden 12 stuivers; voor de blauwe baar 18 stuivers en voor 
het kerkhofrecht 1 gld 11 stuivers’. 

Kors  Cornelisse Waalboer 
 
Kors heeft langere tijd in Strijen gewoond. Hij wordt daar in 1728 genoemd bij verhandeling 
van land in de Mookhoek belend aan een perceel van hem. Op 29 april 1729 koopt hij in Strijen 
een ‘bruyne ruin’ voor ƒ 12 uit de boedel van Jan Pietersz Maat. 
Voor 17 juni 1737 moet hij overleden zijn, want op die datum stelt Leendert van Dis als wettig 
curator voor de Schepenbank van Fijnaart een boedelrekening op. Er is dan sprake van  
’t Insolvente boedeltje van Kors Waalboer’. 

Boedelrekening van Kors Cornelisse Waalboer  
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 gehuwd (2) te Strijen in 1720 met Aartje Cornelisse van Driel, dochter van Cornelis 
Pieterse van Driel en Geertjen Otte de Leeuw, gedoopt te Strijen op 
25 november 1696. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Kornelis Corsz., gedoopt te Strijen op 30 januari 1724, begraven te 
's-Gravendeel op 5 juni 1753, volg VIIa [blz. 89]. 

2 Geertje, gedoopt te Strijen op 26 oktober 1727, begraven te Numansdorp 
op 30 december 1755, volg VIIb [blz. 91]. 

3 Boudewijn, gedoopt te Fijnaart op 28 januari 1731, begraven te Klundert 
op 12 februari 1795, volg VIIc [blz. 91]. 

4 Arij, gedoopt te Fijnaart op 31 januari 1734, begraven te 's-Gravendeel op 
4 maart 1788, volg VIId [blz. 92]. 

 
Jakob Corszn Waalboer 
 
Op 14 mei 1764 wordt de lening die Jakobs grootvader, Cornelis Bouwensz., vader en de 
voogden van Jacob opnamen van Pieter Pieters Joncker ten bedrage van ƒ 900 door de 
erfgenamen van Pieter Joncker geroyeerd wegens terubetaling. Omdat Jakobs grootvader en 
vader al overleden waren, zal Jakob de schuld hebben afgelost. Dit verklaart ook de verkoop 
van grond in dat zelfde jaar. Op 3 september 1764, hij woonde toen in Fijnaart, verkocht Jakob 
Corstzn voor de prijs van ƒ 900 4 mergen land in de Mookhoek. De koper was de heer Pieter 
Emaus, commies op het Admiraliteitswachthuis in de Killen. 
 
VIb Bastiaen Corneliszn Waalboer, zoon van Cornelis Bouwenszn Waalboer 

(Vc) [blz. 64] en Maaike Bastiaansdr  's Gravendeel, geboren te Strijen in 1698, 
begraven te 's-Gravendeel op 1 december 1784, gehuwd circa 1723 met Marijke 
Ariens Garrijk (Gordijk, Hordijk), dochter van Arie Govers Gorrijk en Laurijsje 
Eland, geboren circa 1702. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maaijke Bastiaendr, gedoopt te Strijen op 1 januari 1724, begraven 
aldaar op 5 september 1792, volg VIIe [blz. 94]. 

2 Lijsbet Bastiaendr (Lijsje), geboren in 1725, begraven te 's-Gravendeel 
op 5 januari 1787, gehuwd (1) met Krijn Leenderts Rijkevos, gehuwd (2) 
met Jan Maartens Barendregt,  weduwnaar van Jannitje Teunisse van 
Gilst. 

3 Neeltje Bastiaendr, geboren in 1727, begraven te Numansdorp op 
11 juni 1761, volg VIIf [blz. 94]. 

4 Cornelis Bastiaensz., geboren te 's-Gravendeel in 1728, begraven aldaar 
op 30 januari 1807, volg VIIg [blz. 95]. 

5 Arie Bastiaense, geboren in 1729, begraven te 's-Gravendeel op 
4 maart 1788. 

6 Aaltje Bastiaendr, geboren te Strijen ongeveer 1730, begraven te Strijen 
op 28 juli 1766, volg VIIh [blz. 96]. 

7 Willem Bastiaense, geboren ongeveer 1730, overleden te 's-Gravendeel 
op 10 januari 1813, begraven te 's-Gravendeel op 13 januari 1813 (Het 
Doodboek ’s Gravendeel vermeldt een betaling van ƒ 4.10.0). 

8 Govert Bastiaansz., geboren te Goudswaard (Coorndijk) ongeveer 1740, 
begraven te 's-Gravendeel op 24 december 1811. 
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Lijsbeth Bastiaandr Waalboer 
 
Op 24 september 1769 laat Lijsbet ten overstaan van ‘Paulus Bosveld Schout,Abraham Verhagen en 
Theunis Noteboom Schepenen  van den dorpe ende Heerlijkheid van ’s Gravendeel en Leerambagt’ haar 
testament opmaken. Kennelijk was ze als weduwe van Krijn Leendertse Rijkevos redelijk 
bemiddeld. Naast de nalatenschap voor hun beide kinderen legateert ze aan ‘haar broeders en 
zusters, met name Cornelis Waalboer, Maaijke Waalboer getrouwt met Willem van der Linde, Arij 
Waalboer, Willem Waalboer en Govert Waalboer mitsgaders aan de naegelatene  kinderen van haare 
zuster Neeltie Waalboer in huwelijk verweckt bij Willem van der Giessen, en aan de naegelatene kinderen 
van haare zuster Aaltie Waalboer in huwelijk verweckt bij Arie Adamse Cooijman en bij overlijden van 
dezelve, ofte eenige van dien, des voor overledens kinderen en decendenten bij plaatsvullinghe, en zulx in 
vijff portien, alle de kleederen, mits gaders linne, wolle en andere stoffe hoegenaamt, ten lijve van haar 
testatrice eenigsints zal komen nae te laten, die nae overlijden van den testatrice werden verdeelt’. 
 
Govert Bastiaansz. Waalboer 
 
Govert doet op 21 maart 1766 belijdenis bij de NH-gemeente te ’s Gravendeel. Op 4 april 1801 
verkoopt hij met zijn broer Willem, beiden wonen aan de Schenkeldijk, aan Teunis van der 
Giessen wonende onder Strijen, een huis aan de Schenkeldijk belend door de weduwe van Huig 
Klein en Cornelis Cornelisse Waalboer. Bij Govert werd door de NH-kerk op 27 november 1810 
Willem Waalboer uitbesteed, waarschijnlijk zijn broer. 
 
VIc Neeltje Waalboer, dochter van Jacob Cornelisse Waalboer (Ve) [blz. 67] en Jobje 

Crijnse, gedoopt te Goudswaard op 4 augustus 1686 (getuige: Neeltje Crijnse, een 
tante van Neeltje), begraven op 4 september 1766, ondertrouw (1) te Goudswaard 
(‘Neeltje jongedogter van den Coorndijk en Cornelis jongeman van den Coorndijk’) op 
8 juni 1710, gehuwd te Goudswaard op 15 juli 1710 met Cornelis Aerts Hoogvliet, 
gedoopt te Goudswaard op 13 oktober 1666, begraven aldaar op 18 maart 1729. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jan, gedoopt te Goudswaard op 22 maart 1711 (getuige: Ningetje Aerts 
Hoogvliet). 

2 Jobje, gedoopt te Goudswaard op 17 juli 1712 (getuige: Neeltje Crijns), 
begraven te Goudswaard op 16 juli 1781. 

3 Jacob, gedoopt te Goudswaard op 18 februari 1714, begraven te 
Goudswaard op 7 september 1792. 

 
 ondertrouw (2) te Goudswaard op 23 oktober 1733, gehuwd te Goudswaard op 

15 november 1733 met Kreijn Pieters van Nuffelen, weduwnaar van Trijntje Arens 
Broekman, overleden voor 19 oktober 1741. 

 
Neeltje Waalboer 
 
Neeltje is vermeld in het lidmatenboek Goudswaard 17 september 1740. Op 5 december 1761, 
Neeltje is dan 75 jaar, laat zij een overeenkomst opmaken waarin, in tegenstelling tot het 
testament van 19 oktober 1741 opgemaakt met haar man Krijn van Nuffelen, zij haar zoon Jacob 
Hoogvliet vier gemeten land schenkt. Volgens het testament van vader Krijn zou hij er acht 
erven. Kennelijk als verzachting voor de "schade" krijgt Jacob wel het vruchtgebruik van de 
totale acht gemeten, direct vanaf het moment van de overeenkomst. Volgens Neeltje was er in 
het testament van Krijn geen rekening gehouden met het eigen deel van Neeltje. Krijn en 
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Neeltje waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Neeltje liet deze overeenkomst maken 
omdat ze bang was dat er "naer haer overlijden onder hare kinderen en erfgenamen deswegens 
moeijelijkheijt soude konnen ontstaan ende daer in willende voorsien". 
In 1742 taxeren Schout en Schepenen van Goudswaard, “dat men noemt de Koorendijck”, op 
verzoek van Neeltje Waalboer, weduwe van Krijn van Nuffelen, de helft van de onroerende 
goederen. Neeltje bezat met Krijn “eenen gemene boedel”. Aan de hand van de taxaties kon 
Neeltje het "Gemenelants Regt" betalen. 
De taxatie bestond uit "de helfte in de wooninge ende de nomero van omtrent dertig gemeeten 
Weijlandt leggende in de polder van de Oude Koorndijk". In de akte staan helaas geen bedragen 
vermeld.  
Op 4 september 1766 maakt Neeltje haar testament op:  
Zij legateert aan haar zuster Arentje Waalboer, echtgenote van Jacob de Jong van de Coorndijk 
100 gulden, 4 hemden, waarvan 2 gemaakt en 2 niet gemaakt, een zwarte fluwelen mantel, 2 
schorten, 2 rokken, 1 paar kousen, en een paar zwarte schortekleden. Verder aan haar zuster, en 
na haar dood aan haar man J. de Jong, een levenslang vrij gebruik van een boomgaard in Oud-
Coorndijk, dat zij nu in huur hebben van testatrice. Mocht de zuster eerder overlijden dan 
testatrice dan:  ‘Wijdens verklaarde de comparante dat haer begeerte is dat indien hare voorn: suster 
voor haer desen werelt komt te overlijden, dan de voors: somma van honderd gulden sal genoten worden 
d’een helft voor den Diaconie Armen deser plaetse ende het een vierde door de grooten ofte Heijligen Geest 
Armen, ende het resterende een vierde part door de Kerke van den Koorndijk’. 
Zij legateert aan haar drie kinderen Jan, Jacob en Jobje Hoogvliet ieder een legale portie. Haar 
kleren en meubelen, die eventueel verkocht worden ook in drie delen te verdelen, even als de 
erfportie van haar oom Cornelis Waalboer, die nog voldaan moet worden. Zij stelt tot executeur 
testamentair Gillis Verrij aan, schout en secretaris in Piershil. 
 
VId Arentje Waalboer, dochter van Jacob Cornelisse Waalboer (Ve) [blz. 67] en Jobje 

Crijnse, gedoopt te Goudswaard op 30 augustus 1693 (getuige: Marijtje Pieters), 
overleden na 4 september 1766, ondertrouw te Goudswaard op 18 april 1716, 
gehuwd  op 10 mei 1716 met Jacob Pieters de Jong, geboren te Goudswaard in 1695. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jacob, gedoopt te Goudswaard op 8 augustus 1717 (getuige: Neeltje 
Jacobs Waalboer), overleden voor 26 december 1718. 

2 Jacob, gedoopt te Goudswaard op 26 december 1718 (getuige: Neeltje 
Jacobs Waalboer). 

3 Jobje, gedoopt te Goudswaard op 15 september 1720 (getuige: Neeltje 
Jacobs Waalboer). 

4 Aegje, gedoopt te Goudswaard op 18 januari 1722 (getuige: Cornelis 
Heijndriks van Tis). 

5 Pieter, gedoopt te Goudswaard op 22 september 1726. 
6 Maartje, gedoopt te Goudswaard op 22 april 1731. 
7 Pieter, gedoopt op 24 oktober 1734. 

 
Op 29 december 1698 wordt Arentje genoemd in het testament van haar ouders en op 5 
november 1727 in het testament van haar broer Cornelis. De kinderen erven op 12 juli 1728 ook 
hun portie van Cornelis Jacobs Waalboer. In 1766 wordt ze vermeld in het testament van haar 
zuster Neeltje. 
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VIe Kornelis Corneliszn (Den Ouden) Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisse 
Waalboer (Vf) [blz. 71] en Barentje Jillis van der Klis, gedoopt te Goudswaard op 
13 maart 1694 (getuige: Marijtje Pieters), herbergier, begraven te Strijen op 
29 juni 1780, ondertrouw (1) te Oud-Beijerland op 25 februari 1722, gehuwd op 
22 maart 1722 met Anna Alartsdr Spendel, (‘Anna jongedochter geboren en wonende 
Oud-Beijerland, Cornelis jongeman van Goudswaard wonende Oud-Beijerland’) dochter 
van Alart Spendel en Lijntje Cornelis, gedoopt te Oud-Beijerland op 17 februari 1703, 
begraven op 19 maart 1725 (Pro Deo)8. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Barentje, gedoopt te Zuid-Beijerland op 18 oktober 1722, (getuige: 
Maartje Waalboer). 

2 Cornelis, gedoopt te Zuid-Beijerland op 11 juni 1724, begraven te 
Dordrecht op 28 september 1782, volg VIIi [blz. 96]. 

 
  
 

Ondertrouw en huwelijk Kornelis en Neeltje 30 september / 23 oktober 1729 

 
  
  

                                                           
8 Bij gebrek aan geldelijke middelen werd op kosten van de gemeenschap begraven 
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 ondertrouw (2) te Zuid-Beijerland op 30 september 1729, gehuwd te Zuid-Beijerland 
op 23 oktober 1729 met Neeltje Jans Buijtendijck, dochter van Jan Hendrikse 
Buijtendijck en Cornelia Dirks Verhek, gedoopt te Oud-Beijerland op 31 juli 1707, 
begraven te Strijen op 17 maart 1783. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Baartje, gedoopt te Zuid-Beijerland op 10 april 1730, (getuige: Maartje 
Waalboer). 

2 Adrianus, gedoopt te Zuid-Beijerland op 22 april 1731, begraven te 
Rotterdam op 8 april 1788, volg VIIj [blz. 97]. 

3 Baerentje, gedoopt te Dordrecht op 12 oktober 1732, overleden voor 19 
maart 1741. 

4 Johannes, gedoopt te Dordrecht op 15 augustus 1734, overleden voor 29 
juni 1751. 

5 Cornelia, gedoopt te Dordrecht op 26 februari 1736, overleden te 
Strijensas op 16 mei 1810, volg VIIk [blz. 102]. 

6 Johannes, gedoopt te Dordrecht op 21 augustus 1737, begraven te 
Dordrecht op 20 december 1737 (‘Het kint van Cornelis Walboer buijten de 
Vuijlpoort. De ouders laten een gift aan het Klokhuijs’). 

7 Johannes, gedoopt te Dordrecht op 7 december 1738. 
8 Barentje, gedoopt te Dordrecht op 19 maart 1741, overleden voor 17 

oktober 1742. 
9 Barentje, gedoopt te Dordrecht op 17 oktober 1742, overleden voor 8 

maart 1744. 
10 Baarentje, gedoopt te Dordrecht op 8 maart 1744. 
11 Berendina Cornelisdr, gedoopt te Dordrecht op 22 juni 1749, begraven te 

Strijen op 7 november 1792, volg VIIl [blz. 104]. 
12 Johannes, gedoopt te Dordrecht op 29 juni 1751, overleden te Leiden op 

11 april 1835, volg VIIm [blz. 104]. 
  



naar Inhoud 
83 

Kornelis Corneliszn Waalboer 
 
Op 5 oktober 1745 koopt Kornelis Corneliszn Waalboer (den Ouden), van beroep tavenier 
(herbergier), ‘een geheel huijs en erve staande ende gelegen buijten de Vuijlpoort genaampt De Goude 
Leeuw, seekere gangh aende eenen, ende de voors. poort aende andre zijde’  voor een bedrag van ƒ 
2.400.  

 

 

Koopakte “De Goude Leeuw” Dordrecht 1745 
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Op 3 mei 1757 verkocht Cornelis ‘een geheel huijs en erff staande en gelegen inde Voorstraat omtrent 
het Weeshuijsstraatje aen de Have Zijde binnen dese stad, belent met het huijs vande huijsvrouw van 
Sander Noijen aande eene ende het huijs van Michiel Falentijn aande andre zijde ende dat met sodanige 
vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijern goten ligten waterloopen als anders als het 
voors. huijs erff hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daervan sijnde, 
bekennende den comparant van de kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn, den laatsten 
penning metten eersten, en dat met een somma van Negentien hondert en twintig guldens, ende nogh tot 
rantsoen agt en veertig guldens ende sulx tesame ƒ 1968-0-0 gereet ende contant gelt". 
In 1758 geeft Cornelis op 16 november hypotheek op "De Gouden Leeuw" en op een huis op de 
Leuvebrug tegenover de toren, voor een bedrag van ƒ 600. 
Ruim twee jaar later, op 23 december 1760, verkoopt Cornelis "De Gouden Leeuw" voor een 
bedrag van ƒ 3.200 aan de koperslager Willem Lippies, die ƒ 1.800 contant betaald en ƒ 1.400 
schuldig blijft, af te lossen met ƒ 100 per jaar met een rente van 4% per jaar. 
‘Dat voor ons kwam Willem Lippies Mr. Koperslager, borger deser stad, denwelke bekende wel en 
deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Cornelis Waalboer den Oude tavenier borger deser stad 
een somma van Veertien hondert gulden van xx stuijvers het stuk, sijnde een gedeelte der kooppenningen 
van een geheel huijs en erff genaampt De Goude Leeuw, staande ende gelegen in den hoek nevens de 
Vuijlpoort binnen dese stad, belent het woonhuijs van den Poortier aan de eenen ende het huijs van de 
wed. Pieter Prince aan de andere zijde op heden door den voorn. Waalboer aan den comparant 
getransporteert, belovende den comparant de voors. veertien hondert guldens aanden voorn. Cornelis 
Waalboer den Oude ofte sijn regt verkrijgende te sullen aflossen en voldoen met een hondert guldens 
jaarlijks, wel meerder maar niet minder en dat telkens met den intresse soo van het aflossen als nog 
resterend capitaal te reekenen tegen vier percento in 't jaar, ingaande denselven intresse met huijden dato 
deses en sullende geduren tot de volle en effectueele voldoeninge toe’. "De Gouden Leeuw" diende als 
onderpand. De ƒ 1.800 contant worden geleend van de juffrouwen Anna Clara en Johanna van 
Someren, ook weer met "De Gouden Leeuw" als onderpand, maar Cornelis blijft eerste eiser. 
 

 
Leuvenbrug met Vuilpoort, ook wel gevangenpoort genoemd (J.Holaart 1774). 
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Hierna verhuist Cornelis met zijn vrouw Neeltje Jans Buijtendijk naar Strijen Sas. 
Op 15 oktober 1761: ‘Dat voor ons kwam Cornelis Waalboer woonagtig te Striensche Sas, denwelke 
verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom 
overtedragen aan en ten behoeve van Claas van Tienen woonende binnen dese stad een geheel huijs en erff 
staande ende gelegen agter de Grootekerk op de Leuve brug binnen dese stad belent het huijs van Jan van 
Dijck aande een en 't huijs van Juff. de wed. Bottelier aande andere zijde en dat met soodanige 
vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van muijren goten ligten waterloopen als anders als het 
voors.huijs en erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan zijnde 
bekennende den comparant van de kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laatsten 
penning metten eersten, ende dat met een somma van negen hondert en vijfftig guldens gereet ende 
contant gelt. Belovende den comparant het voors. huijs en erff te sullen waaren ende vrijen als een vrij 
goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirconde. W. Neurenberg. 
 
 
VIf Maertje Cornelisdr. Waalboer, dochter van Cornelis Cornelisse Waalboer 

(Vf) [blz. 71] en Barentje Jillis van der Klis, gedoopt te Goudswaard op 
6 oktober 1697 (getuige: Jobje Crijns), overleden na 18 oktober 1762, ondertrouw te 
Goudswaard op 10 maart 1719, gehuwd op 10 april 1719 met Antonij Quispel, zoon 
van Frans Dircksz. Quispel en Marija Matthijsdr Naveu, gedoopt te Rotterdam op 
28 januari 1689 (getuigen: Antonija Schatanus en Elijsabet Neveu), overleden te 
Goudswaard vermoedelijk 1740. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Frans, gedoopt te Goudswaard op 10 september 1719 (getuige: Margrietje 
Quispel). 

2 Marijtje, gedoopt te Goudswaard op 2 juni 1721 (getuige: Katrijna 
Quispel). 

3 Cornelis, gedoopt te Goudswaard op 4 juli 1723. (getuige: Anna 
Spendel). 

4 Pieter, gedoopt te Goudswaard op 12 januari 1727 (getuige: Katrijna 
Kwispel). 

5 Marijtje, gedoopt te Goudswaard op 23 januari 1729 (getuige: Katrijna 
Quispel), gehuwd met Pieter Willemse Meuselaar. 

6 Pieter, gedoopt te Goudswaard op 2 december 1731 (getuige: Lijsbeth.). 
7 Maria, gedoopt te Goudswaard op 15 december 1734 (getuige: Katerijna 

Quispel). 
8 Frans, gedoopt te Goudswaard op 25 mei 1738 (getuige: Margaretha 

Quispel). 
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Antonij Quispel 
 

Schepenakte van ondervraging Goudswaard 11 november 1718 
 
Anthonij Quispel was schipper van de Coorndijk op Rotterdam. In 1718 wordt ten overstaan 
van de schout en schepenen van Goudswaard een proces-verbaal opgemaakt. 
 
‘Wij Albert Sijdervelt Schout, Arij Groenevelt en Teunis Troost schepenen van Goutswaart dat men 
noemt de Coorndijk, oirconde en kenne dat voor ons gekoomen en gecompareert zijn, Dirck Andriese de 
Jongh en Wouter Embis, beijde burgers alhier en zijnde van competenten ouderdom; dewelke getuijgden 
en attesteerden ter Requisitie ende versoeke van Anthonij Quispel, schipper van de Coorndijk op 
Rotterdam; waar ende waaragtig te weezen, dat zij deposten op den 9e novemb 1718 met Anthonij 
Quispel van Rotterdam zijn koomen vaaren, en dat den requirant bij haar in het vooronder is koomen 
sitten, alwaar mede in was Gerrit van Greuningen en Jacob Pieterse de Jongh (een aangehuwde neef 
van Anthonij Quispel), woorde kreegh over een koe huijt, en daar op eenige scheltwoorde volgde; hij 
Jacob de Jongh hebbende een roomer in de handt, denselve den requirant in 't aangesigt goijde, dat de 
stukke in hem depos. Dirck Andriesens aangesigt vloogen; en den requirant daar op seer begon te bloeijen; 
hij Jacob de Jongh vervolgens den requirant een stoot op zijn lijff gaff, en boven op de schuijt cijste en 
daar op naar boven liep en den requirant hem volgde. Eijndigende haare verklaaringh gevende voor 
reedenen van weetenschap, bij alle 't zelve present te hebben geweest en daar van versche geheugenisse te 
hebben, presenteerende 't zelve des noods en daar toe nader. 
Versogt zijnde met Eeden te steeken, aldus gepasseert op den 11 november 1718’. 
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Poonschuit 
 
In 1725 koopt Anthonij Quispel een poonschuit en wordt zelfstandig schipper. 
De poonschuit (poon) is een tjalkachtig, dus rond, schip en kwam van oorsprong voor op de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen en de rivieren van Noord-Brabant. De stevens zijn 
gekromd met een terugwijzende punt. Daardoor heeft het een mooi aanzicht, en is vaak op 
schilderijen afgebeeld als een sieraad van de Nederlandse wateren. De grotere, vooral de 
Zeeuwse ponen, die als veerschip dienst deden, waren vaak fraai beschilderd in frisse kleuren, 
wat uitzonderlijk was voor de meeste van de zeilende binnenschepen. Doordat de poon mooie 
vloeiende lijnen heeft, was hij duurder in bouw dan andere schepen als tjalken en dergelijke. 
Dit is zowel voor de hout- als ijzerbouw het geval, en daardoor kwam er minder vraag naar. 
Toen het ook nog gangbaar werd om schepen te verlengen (er een recht middenstuk 
tussenzetten) om het verlies aan laadruimte goed te maken na de inbouw van een motor, was 
het met de poon gedaan. De poon kwam voor van de 13e tot de 20e eeuw en enkele exemplaren 
werden zelfs in ijzer gebouwd.  
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Zevende generatie 
 
 
VIIa Kornelis Corsz. Waalboer, zoon van Kors Cornelisse Waalboer (VIa) [blz. 77] en 

Aartje Cornelisse van Driel, gedoopt te Strijen op 30 januari 1724, (getuige: Marijtje 
Ariense Grieck) belijdenis 24 maart 1749, begraven te 's-Gravendeel op 5 juni 1753, 
gehuwd te 's-Gravendeel ongeveer 1753 met Leijntje Jans van der Giessen, geboren 
te 's-Gravendeel omstreeks 1725, begraven aldaar op 19 maart 1793. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Cornelis Cornelisse, geboren te 's-Gravendeel tussen januari 1753 en 
april 1754, overleden na 18 maart 1782. 

 
 Leijntje Jans van der Giessen, ondertrouw (2) te 's-Gravendeel (het trouwboek 's 

Gravendeel vermeldt noch jongeman of jonge dochter, noch weduwnaar of 
weduwe) op 10 mei 1754 met Arij Cornelisse van der Giessen. 

   
Leijntje Jans van der Giessen 
 
Op 1 april 1748 wordt Leijntje als lidmaat aangenomen in de N-H gemeente te 's- Gravendeel.  
Op 1 maart 1767 maken Arij Cornelisse van der Giessen en Lijntje Janse van der Giessen, 
wonende aan de Schenkeldijk te 's Gravendeel, voor Schout en Schepenen te 's Gravendeel, hun 
testament op. Zij maakt tot haar algehele erfgenamen haar man en haar zoon Cornelis 
Cornelisse Waalboer. 
Op 8 mei 1768 wordt bij notaris De Quartel te Strijen door Arie Cornelisse van der Giessen en 
Leijntje, eerder weduwe van Kornelis Corsz. Waalboer, gehuwd en wonende aan de 
Schenkeldijk onder ’s Gravendeel weer een testament opgemaakt. Hierin wordt ook verwezen 
naar het testament van 1 maart 1768. 
‘… soo verklaarden Testateuren na het overlijden van de Langstlevende te legateren maken en bespreken 
aan haar soon Cornelis Cornelisse Waalboer, bij Testatrice in voorgaande huwelijk verwekt bij Cornelis 
Corse Waalboer het Huijs, Schuur, Keet en Erve….’. 
 
Cornelis Cornelisse Waalboer 
 
Op 4 maart 1768 maakt Cornelis de Quartel, notaris te Strijen, een testament op voor Cornelis 
Cornelisse Waalboer. Hij woont bij zijn moeder Lijntje Janse van der Giessen, weduwe van zijn 
vader Cornelis Corse Waalboer, gehuwd met Arij Cornelisse van der Giessen. 
De vraag dringt zich onmiddelijk op waarom een jongen van 14 jaar zijn testament opmaakt. 
Kennelijk had hij behoorlijk wat bezittingen geërfd van zijn vader, maar niet meer dan ƒ 2.000.  
‘De testateur verklaard beneden de twee duijsend gulden te sijn gegoed, en sonder fidei commis’9.‘Op 
heden den vierden Maart 1768 compareerde voor mij Cornelis de Quartel, openbaar Notaris bij den Hove 
van Holland geadmitteerd, in Strijen residerende ende voor de nagenoemde getuijgen Cornelis Cornelisse 
Waalboer, jongeman, oud over de veertien, en gaande in sijn vijftiende Jaar, wonende bij sijn Moeder en 
Behouwd Vader aan den Schenkeldijk onder 's Gravendeel, mij Notaris bekend sijnde bequaam om van 
sijne goederen te kunnen bevelen, denwelke verklaarde te revoceren en vernietigen alle voorgaande 
Testamenten, Codicillen en alle andere actens van uijtterste wille bij hem te vorens gemaakt ende 
gepasseert, 't sij alleen of met en benevens ijmand anders alwaar 't dat in eenige van dien, eenige clausule 
van onwederroepelijkheijd mogt sijn gesteld, daar van hij verklaarden geen kennisse nog geheugenisse te 

                                                           
9 Zonder beperkte beschikbaarheid 
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hebben, niet willende dat deselve sullen worden nagekomen, maar gehouden als of die nooijt gepasseert en 
waren. 
En komende op nieuws ter dispositie van sijne tijdelijke goederen, soo verklaarde hij Testateur tot sijne 
eenige en universele Erfgenaam te nomineren ende te Instituëren sijne Moeder Lijntje Janse van der 
Giessen eerst weduwe van sijn Vader Cornelis Corse Waalboer en nu huijsvrouw van Arij Cornelisse van 
der Giessen, ende dat in alle sijne goederen soo wel roerende als onroerende goederen, Actien en Crediten, 
Geld, Goud en Silver, Gemunt en Ongemunt ende voorts niets uijtgesondert 't gene hij Testateur 
eenigsints metter dood ontruijmen ende agterlaten sal, omme daar meede bij de voornoemde sijne Moeder 
gedaan ende gehandeld te werden na haar believen en welgevallen sonder contradictie of tegenspreken van 
ijmand en sulks met vollen regt en titule van Institutie, nademaal den Testateur verklaarde niemand 
liever op dese Wereld te hebben dan de voorschreve sijne Moeder en deselve sijne nalatenschap te gunnen, 
dog indien de voornoemde sijne Moeder voor hem mogt komen te overlijden verklaarde deselve daar inne 
tot sijne Erfgenaam te Institueren sijnen Behouwd Vader den voornoemde Arij Cornelisse van der 
Giessen, denselven in dat geval daar inne Instituërende bij desen. Alle 't gene voorschreve staat, den 
Testateur duidelijk voorgelesen sijnde, verklaarde dit te wesen sijn Testament, laatste en Uitterste wille 
begerende dat het na sijn overlijden alsoo sal werden nagekomen, 't sij als Testament Codicil, of zoo zulx 
best na regten sal kunnen en mogen bestaan, alwaar't dat alle noodige solemniteijten hier in niet mogten 
wesen waargenomen, versoekende het Uijtterste voorregt te mogen genieten, en aan mij Notaris hier van 
te maken Acte.Aldus gepasseert te Strijen ten presentie van Jacobus van der Linden en Dirk Batenburg 
als getuijgen Cornelis Cornelisse Waalboer. 
 
Nog opmerkelijker wordt het wanneer we zien dat zijn moeder Lijntje en haar echtgenoor Arie 
van der Giessen in mei van datzelfde jaar ook een testament opmaken, waarbij Cornelis 
nagenoeg de enige erfgenaam is. 
Op 18 maart 1782 wordt Cornelis Cornelisse Waalboer door Schout en Schepenen te 's 
Gravendeel tegenover Pieternella de Kreek, veroordeeld tot de betaling van ƒ 750 wegens 
ontmaagding, kraamkosten en alimentatie. De betaling dient des noods te geschieden door zijn 
moeder Leijntje Janse van de Giessen. 

 

Veroordeling van Cornelis Cornelisse Waalboer in 1782, wegens defloratie 
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‘Ingevolge den mondelingen appointemente commissooriaal van Schout en Schepenen van 's Gravendeel 
en Leer-Ambagt zijn op heeden den 18e Maart 1782, voor ons Paulus Bosvelt Schout, Johannes Geervliet 
en Pieter Schildmans Schepenen van 's Gavendeel en Leer-Ambagt als Commissarissen gecompareerdt 
Pieternella de Kreek meerderjarige dogter wonende onder deeze jurisdictie, zo voor haar zelven, als 
moeder en voogdesse van haar jonggeboren kindt, waarvan zij op den 22e December 1781 is verlost 
gewerden ter eenre, en Cornelis Cornelisse Waalboer, meerderjarig jonkman mede wonende onder deze 
jurisdictie, ter andere zeiden. Ende bekende verdragen te weezen, dat den comparant ter andere zeide, in 
voldoening van zodanige actien van defloratie10 en kraamcosten, als mede alimentatie van bovengemelde 
kindt, als gemelde Pieternella de Kreek zo voor haar zelven, en als moeder en voogdesse van haar 
jonggebore kind, tot lasten van gemelde Cornelis Waalboer, en des noods tegen zijne moeder Leijntje 
Janze van der Giessen eenigsints sustineerde te hebben, of welke ter dier zake, het zij uit hoofde van 
alimentatie, of uit wat zaake, of welken hoofde, of hoedanig zulx ook weezen mogte, te eeniger tijd 
bevonden of gevordert zoude konnen werden, ten lasten van denzelven Cornelis Cornelisse Waalboer of 
zijne moeder Leijntje Janze van der Giessen in subsidium te weezen aan dezelve Pieternella de Kreek, zo 
voor haar zelfs en in gemelde qualiteit zal voldoen zeeven honderd en vijftig guldens, zo als dezelve 
comparante ter eenre, de voorz. somma van zeevenhonderd en vijftig guldens bekend heeden op het 
passeeren deezes ontvangen te hebben. En dat mitsdien Cornelis Cornelisse Waalboer en zijne 
voornoemde moeder Leijntje Janze van der Giessen, hier mede van alle lasten nopens het voorsz: kind 
bevrijt zullen zijn en blijven, en dat parthijen questien en geschillen voorts afgedaan zullen weezen, met 
compenzatie van costen. Verzoekende parthijen approbatie en hinc11 in de condemnatie van welgemelden 
Geregte op dezen verbaale. En verklaren wij Schout en Schepenen deze te approbeeren en parthijen hincq 
in den inhoude en naerkominge van deezen verbale te condemneeren. Ten oirkonde hebben wij Schout en 
Schepenen voornt deeze alzo onderteekent op dato als in het hooft van deezen. 
  G. Bosveld     PieterSchildmans. 

Schout      Joh.Geervliet’. 
 
 
VIIb Geertje Waalboer, dochter van Kors Cornelisse Waalboer (VIa) [blz. 77] en Aartje 

Cornelisse van Driel, gedoopt te Strijen op 26 oktober 1727 (getuige: Marijtje Theunis 
Boer), begraven te Numansdorp op 30 december 1755 (betaald ƒ 3 - 1 -0), 
ondertrouw te Zuid-Beijerland op 27 juni 1755, gehuwd op 13 juli 1755 met Andries 
van Biksbergen. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Arie, gedoopt te Numansdorp op 14 december 1755. 
  
VIIc Boudewijn Waalboer, zoon van Kors Cornelisse Waalboer (VIa) [blz. 77] en Aartje 

Cornelisse van Driel, gedoopt te Fijnaart op 28 januari 1731 (getuige: Elijsabet 
Boudewijnse Blaak), begraven te Klundert op 12 februari 1795, ondertrouw te 
Willemstad op 11 mei 1770 (beiden woonden in Heijningen), gehuwd te Willemstad 
op 3 juni 1770, kerkelijk huwelijk te Willemstad op 3 juni 1770 met Anna Boeren, 
dochter van Govert Cornelisse Boeren en Janneke Willems Schreur, gedoopt te 
Fijnaart op 16 februari 1749 (getuige: Cornelia Cornelisse Boere), overleden te 
Hooge Zwaluwe op 13 december 1829. 

 
 
 

                                                           
10 ontmaagding 
11 heen en weder 
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Trouwboek Willemstad 1770 
 
 Uit dit huwelijk: 

1 Aartje, geboren te Klundert op 15 juni 1771, overleden te Lage Zwaluwe 
op 8 maart 1844, volg VIIIa [blz. 107]. 

2 Jan, geboren te Klundert op 11 mei 1773, overleden aldaar op 
4 april 1821, volg VIIIb [blz. 107]. 

3 Christiaan, geboren te Klundert op 19 februari 1775, gedoopt op 
22 februari 1775, begraven op 16 augustus 1779. 

4 Cornelis, geboren te Klundert op 1 februari 1777, gedoopt op 
2 februari 1777, begraven op 20 december 1790.  

 Begraafregister Klundert: ‘Register der Persoonen, die binnen deze Stad 
Niervaart, gezegd de Klundert, en het district van dien, overleden zijn, en voor 
welkens lijken, om die te begraven, verzogt en uitgegeeven is Acte Pro Deo 
beginnende met den 1e Januari 1778’, Uit dit boek: ‘20e dito van het lijk van 
Cornelis Waalboer alhier overleden en begraven’. 

5 Janneke, geboren te Klundert op 13 februari 1779, overleden te Fijnaart 
op 3 april 1829, volg VIIIc [blz. 108]. 

6 Geertje Boudewijns, geboren te Klundert op 5 december 1780, gedoopt 
op 10 december 1780, begraven op 30 augustus 1785. 

7 Govert Boudewijns, gedoopt te Klundert op 14 maart 1784, begraven op 
1 november 1787. 

8 Geertruij (Geertje), gedoopt te Klundert op 4 juli 1786, overleden aldaar 
op 17 februari 1863, volg VIIId [blz. 108]. 

9 Willemina, geboren te Klundert op 23 maart 1790, overleden te 
Wijk en Aalburg op 11 juni 1877, volg VIIIe [blz. 108]. 

10 Cornelis, geboren te Klundert op 2 februari 1793, overleden te 
Zevenbergen op 1 februari 1842, volg VIIIf [blz. 109]. 

 
VIId Arij Waalboer, zoon van Kors Cornelisse Waalboer (VIa) [blz. 77] en Aartje 

Cornelisse van Driel, gedoopt te Fijnaart op 31 januari 1734, begraven te 
's-Gravendeel op 4 maart 1788, gehuwd te 's-Gravendeel met Maria (Maaike) 
Hendrikse van Gilst, dochter van Hendrik van Gilst, geboren te 's-Gravendeel in 
1736, begraven aldaar op 6 februari 1778. 
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Uit dit huwelijk: 
1 Teuntje Arijsdr, geboren te 's-Gravendeel circa 1758, overleden aldaar 

op 20 juli 1814, volg VIIIg [blz. 111]. 
2 Hendrik Arijszn, geboren te 's-Gravendeel circa 1765, overleden aldaar 

op 15 oktober 1820, volg VIIIh [blz. 112]. 
3 Maria, geboren circa 1775, arbeidster, overleden te 's-Gravendeel 

(Achterdijk 227 Wijk 7) op 20 april 1831.  
 

Overlijdensakte Maria Waalboer 1831 
 

Arij Waalboer 
 
In verslagen van de diaconie van de N-H-kerk te Puttershoek staat: 
Bij hem besteed Hendriksje van Gilst van 29 januari 1764 tot 29 januari 1765 voor ƒ 20; 12 tonnen 
turf  en 1 zak meel.  
Bij hem besteed Hendriksje van Gilst, 12 jaren oud van 29 januari 1765 tot 29 januari 1766 voor ƒ 
10, 12 tonnen turf en een zak meel. 
Bij hem besteed Hendrikje van Gilst 13 jaar, van 29 januari 1766 tot 29 januari 1768 voor 12 
tonnen turf en elk jaar een zak meel. Hij ontvangt van diaconie ƒ 10 voor 1 jaar onderhoud van 
kind van Jan van Gilst, verschenen 29 januari 1766. 
Bij hem is een kind van Jan van Gilst besteed. Puttershoek betaalt aan armen van ’s Gravendeel 
ƒ 14.08.0 voor 12 tonnen turf en Haagse zak tarwe voor het kind. (1767). 
Op 15 januari 1762 houden Arie en Maria een veiling van een huis. Op 26 april 1762 kopen zij 
van Jan Hendriks van Gilst te Ridderkerk, Theunis Hendrikse van Gilst te 's Gravendeel en de 
voogden van de minderjarige kinderen van Bastiaan van der Giessen en Neeltje Hendriks van 
Gilst 4/5e deel van een huis aan de zuidzijde van de Rijkestraat te 's Gravendeel. Op 13 oktober 
1767 passeren Arie en Maria hun testament.  
Zij stellen tot voogden over hun kind of kinderen de langstlevende en na het overlijden van 
deze Cornelis Waalboer, de oudste broer van Arij, en Huigh de Bruijn. 
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VIIe Maaijke Bastiaendr Waalboer, dochter van Bastiaen Corneliszn Waalboer 
(VIb) [blz. 78] en Marijke Ariens Garrijk, gedoopt te Strijen op 1 januari 1724 (getuige: 
Meintje Jacobs Herwijer), begraven te Strijen op 5 september 1792, gehuwd circa 1749 
met Willem Dirksz van der Linden. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Bastiaen, gedoopt te Strijen op 8 januari 1750 (getuige: Neeltje Bastiaens 
Waalboer). 

2 Neeltje, gedoopt te Strijen op 21 februari 1751 (getuige: Maaijke Derks 
van der Linden). 

3 Maria, gedoopt te Strijen op 9 april 1752 (getuige: Neeltje Bastiaans 
Waalboer), overleden te Strijen op 29 augustus 1834. 

4 Dirk, gedoopt te Strijen op 29 juli 1753 (getuige: Maaike Dirks van der 
Linden), begraven op 16 augustus 1753. 

5 Dirksje, gedoopt te Strijen op 1 september 1754, overleden te Strijen op 
12 mei 1839. 

6 Bastiaan, gedoopt te 's-Gravendeel op 16 november 1755, overleden te 
Strijen op 15 januari 1818, volg VIIIi [blz. 112]. 

7 Jan, gedoopt te Strijen op 5 oktober 1758 (getuige: Maaijke Dirkse van 
der Linde). 

8 Weintje, gedoopt te Strijen op 2 december 1759 (getuige: Maeijke Dirks 
van der Linden). 

9 Lijsje, gedoopt te Strijen op 23 maart 1761. 
10 Dirk, gedoopt te 's-Gravendeel op 21 november 1762 (getuige: Neeltje 

Gijsbertze van Prooijen). 
11 Jantje, geboren te 's-Gravendeel op 10 augustus 1765, gedoopt te 

's-Gravendeel op 15 augustus 1765 (getuige: Maria Hendrikze van Gilst). 
 
VIIf Neeltje Bastiaendr Waalboer, dochter van Bastiaen Corneliszn Waalboer 

(VIb) [blz. 78] en Marijke Ariens Garrijk, geboren in 1727, begraven te Numansdorp 
op 11 juni 1761, gehuwd met Willem Ariszn van der Giessen, gedoopt te 
Numansdorp op 18 februari 1727, begraven aldaar op 6 november 1801. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriaantje, geboren in 1754, overleden te Strijen op 3 maart 1829, 
gehuwd met Gerrit Blokland, overleden te ’s Gravendeel op 28 
november 1825. 

2 Arie Willemszn, geboren te Westmaas op 22 mei 1758, gedoopt op 
28 mei 1758, overleden te Mijnsheerenland op 17 december 1816. 

3 Jan, gedoopt te Numansdorp op 27 januari 1760. 
4 kind, doodgeboren te Numansdorp op 11 juni 1761. 
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VIIg Cornelis Bastiaensz. Waalboer, zoon van Bastiaen Corneliszn Waalboer 
(VIb) [blz. 78] en Marijke Ariens Garrijk, geboren te 's-Gravendeel in 1728, begraven 
aldaaar op 30 januari 1807, gehuwd (1) met Maria Cornelisdr Neeff, belijdenis te 's 
Gravendeel op 10 april 1767 begraven te 's-Gravendeel op 15 januari 1784. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriaantje Cornelisdr, geboren in 1760, overleden te Strijen op 
13 april 1844, volg VIIIj [blz. 113]. 

2 Maria Cornelisdr, geboren in 1772, overleden voor 11 oktober 1793. (In 
het testament van vader Cornelis en moeder Maaike komt Maria niet 
voor). 

 
 ondertrouw (2) te 's-Gravendeel op 6 mei 1791, gehuwd  op 16 mei 1791 met 

Maaijke Cornelisdr Verdonk (herbergierster), dochter van Cornelis Reynsz. 
Verdonk (arbeider) en Kaatje Meijer, geboren te 's-Gravendeel circa 1765, belijdenis 
21 maart 1793 te ’s Gravendeel, overleden aldaar op 26 augustus 1847, begraven te 
's-Gravendeel op 30 augustus 1847. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Bastiaan Corneliszn, geboren te 's-Gravendeel op 4 juli 1792, overleden 
aldaar op 23 april 1863, volg VIIIk [blz. 113]. 

2 kind, begraven te 's-Gravendeel op 22 oktober 1796. 
3 Cornelis Corneliszn, geboren te 's-Gravendeel op 22 oktober 1796, 

overleden te 's-Gravendeel op 7 april 1848. 
4 Anna Cornelisdr (Antje), geboren te 's-Gravendeel op 2 maart 1799, 

gedoopt 10 maart 1799, overleden aldaar op 22 april 1854, volg 
VIIIl [blz. 113]. 

5 kind, begraven te 's-Gravendeel op 17 oktober 1800. 
6 Maria, geboren te 's-Gravendeel op 7 juli 1804, overleden te 

Hendrik-Ido-Ambacht op 16 maart 1844, volg VIIIm [blz. 114]. 
7 Jan Corneliszn, geboren te 's-Gravendeel in 1804 (het gezin woonde toen 

aan de Schenkeldijk), overleden te 's-Gravendeel op 1 september 1818, 
begraven te 's-Gravendeel op 5 september 1818. 

8 Rhein Corneliszn, geboren te 's-Gravendeel in 1806, flankeur in het 
garnizoen te 's Gravenhage, overleden te 's-Gravenhage op 27 juni 1827. 

 
Maaijke Cornelisdr Verdonk 
 
Op 9 december 1799 wordt Maaike genoemd in het testament van haar vader Cornelis Reynsz. 
Verdonk. 
In de huwelijksovereenkomst van haar zoon Bastiaan op 20 mei 1815 wordt vermeld dat Maaike 
dan 50 jaar is en herbergierster. Na het overlijden van haar man Cornelis wordt in 1829 Maaike 
genoemd als tapster in de ‘Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel der Grond-eigenaren en der 
ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen der gemeente 's Gravendeel en Leerambacht’ in 
1829. Dit was een register voor belastinginning. De lokatie wordt genoemd als Sectie C 
genaamd Trekdam. De soort der eigendommen waren "boschhakhout" en "bouwland". Zij was 
eigenaresse van perceel 's Gravendeel C505, 506, 624, 625. 
Jacob Pieters daagt Maaike Verdonk op 17 mei 1809 voor de regtdag voor zijn zoon in verband 
met niet betaalde huurpenningen. 
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VIIh Aaltje Bastiaendr Waalboer, dochter van Bastiaen Corneliszn Waalboer 
(VIb) [blz. 78] en Marijke Ariens Garrijk, geboren te Strijen circa 1730, begraven te 
Strijen op 28 juli 1766, (‘Bracht Arij Kooijmans aan om te begraven het lijk van zijn vrouw 
Aaltje Waalboer  ƒ 3.-.-.), gehuwd te Strijen op 19 december 1755 met Arij Adamse 
Kooijman, geboren circa 1710. Arij was weduwnaar van Neeltje Visser. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Bastiaan Kooyman, gedoopt te 's-Gravendeel op 4 april 1756 (getuige: 
Lijsbet Waalboer). 

2 Arij Cooyman, gedoopt te Strijen op 8 mei 1757, (getuige: Ariaantje van 
der Giessen), begraven op 16 januari 1758.  

3 Grietje Kooyman, gedoopt te Strijen op 21 mei 1758 (getuige: Ariaantje 
van der Giessen). 

4 Arij Cooyman, gedoopt te Strijen op 15 juli 1759 (getuige: Caatje Kleine), 
overleden te Numansdorp op 7 oktober 1795. 

5 Maria Ariensdr, gedoopt op 28 september 1760, begraven te 
's-Gravendeel op 20 juli 1790, volg VIIIn [blz. 114]. 

6. Teuntje Kooyman, gedoopt op 10 juli 1766 (getuige: Lijsbet Gerreik). 
 
   
VIIi. Cornelis Waalboer, zoon van Kornelis Corneliszn Waalboer (VIe) [blz. 81] en Anna 

Alartsdr Spendel, gedoopt te Zuid-Beijerland op 11 juni 1724, (getuige: Maartje 
Waalboer), begraven te Dordrecht op 28 september 1782, ondertrouw (1) te 

  Dordrecht op 2 november 1748, kerkelijk huwelijk  op 17 november 1748 door Ds. 
Verster,  

 (‘Cornelis Waalboer J.M. van den Hitzert12 woond aan de Vuijlpoort, geassisteert met zijn 
vader Cornelis met Catharina van Erven woond in de Kannekoopersbuurt’)  

 met Catrijna van Erven, dochter van Huijbert van Erven (Van Erff) en Anna van 
Tongerloo, gedoopt te Dordrecht op 9 februari 1723, begraven te Dordrecht op 
10 juli 1756. 

  (10 julij: ‘Catharina van Erff huijsvrouw van Cornelis Walboer in de Kannecoopersbuurt 
met ordinaire coetsen laat geen kinderen na”).  

 

 

Doop Cornelis Waelboer te Zuid-Beijerland op 11 juni 1724 
 

                                                           
12 Zuid-Beijerland 
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gehuwd (2) te Dordrecht op 19 maart 1757, kerkelijk huwelijk te Dordrecht 
(‘Cornelis Waalboer wed.: geboortig van den Hitzerd met Maria Dura wed. van 
Cornelis Nooteboom gebore te Dordt woonende beijde in de Voorstraat bij de 
Nieuwbrug den 3 April 1757 alhier getrouwt door Ds. Verster’)  op 3 april 1757 in de 
Grote Kerk, met Maria Dura, dochter van Arien Cornelisse Dura en Elisabeth 
Jansse van Hoogstraeten, gedoopt te Dordrecht op 19 september 1724, begraven 
te Dordrecht op 2 november 1786 (Grote kerk, in het begraafboek Dordrecht 
1786 staat: ‘2 november Maria Dura wed. van Cornelis Waalboer op de Voorstraat over 
't Weeshuijsstraatje laat kinderen na. Met ordinaire koetsen. A. de Vogel’). 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis Cornelisz., geboren te Dordrecht op 21 augustus 1757, begraven 
te 's-Gravendeel op 5 april 1806, volg VIIIo [blz. 115]. 

2 Elisabeth, gedoopt te Dordrecht op 8 april 1759, begraven te Dordrecht 
op 18 december 1800, volg VIIIp [blz. 120]. 

3 Anna, gedoopt te Dordrecht op 15 juni 1763, overleden te Dordrecht op 
22 november 1804, volg VIIIq [blz. 120]. 

 
  
VIIj. Adrianus Waalboer, zoon van Kornelis Corneliszn Waalboer (VIe) [blz. 81] en 

Neeltje Jans Buijtendijck, gedoopt te Zuid-Beijerland op 22 april 1731 (getuige: 
Rijnburgje van den Burg), begraven te Rotterdam op 8 april 1788, ondertrouw te 
Dordrecht op 14 augustus 1751, kerkelijk huwelijk te Dordrecht op 29 augustus 1751 
met Belia van Schie, dochter van François van Schie en Ida van Sevenom, gedoopt 
te Dordrecht op 6 september 1730, begraven te Rotterdam op 30 januari 1788 
(‘Adrianus Waalboer J.M. van den Hitzert woond bij de Vuijlpoort geassisteert met zijn 
vader Cornelis Waalboer met Belia van Schie J.D. van Dordt woond in het Steegoversloot 
geassisteert met haar vader Dom. Franciscus van Schie den 29 aug. 1751 getrou’). 
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Huwelijk Adrianus Waalboer en Belia van Schie te Dordrecht op 19 augustus 1751 
 
 Uit dit huwelijk: 

1 Neelia, gedoopt te Dordrecht op 29 maart 1752, overleden te Rotterdam 
op 4 maart 1806, volg VIIIr [blz. 121]. 

2 Johannes, gedoopt te Dordrecht in 1753. 
3 Cornelis, gedoopt te Gorinchem op 31 december 1755, gehuwd te 

Rotterdam op 2 november 1779 met Maria Kleijweg, dochter van 
Christiaan Kleijweg en Elizabeth de Rook, geboren te Rotterdam op 
1 september 1754, overleden aldaar op 24 januari 1852. 

4 Hendrik, gedoopt in 1756. 
5 IJda, gedoopt te Kralingen op 1 oktober 1758, overleden te 

Watergraafsmeer op 10 mei 1832, volg VIIIs [blz. 121]. 
 

Adrianus Waalboer 
 
In het Poortersboek van Gorinchem staat op 20 maart 1753 vermeld dat Adrianus Waalboer 
geboren is in ‘Den Hitsert onder Oud-Beyerland’. Wat Adrianus in Gorinchem gedaan heeft weten 
we niet. Omdat hij daar niet geboren is zal hij het poortserschap gekocht moeten hebben. Met 
zijn vrouw Belia laat hij in Gorinchem op 31 december 1755 hun zoon Cornelis dopen. 
Op 19 februari 1759 vertrekt Adrianus als soldaat bij de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) van de rede van Texel met het schip de ‘Ruiteveld’ onder kapitein Paulus Engelaar naar 
Ceylon. Het vertrek was aanvankelijk gepland op 22 januari 1759, maar hoogstwaarschijnlijk 
door slecht weer, was het schip na zes dagen weer terug op de rede van Texel. 
De "Ruiteveld" werd in 1752 gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in 
Amsterdam. Het was in gebruik bij de VOC vanaf 1752 tot 13 april 1773 en werd toen verkocht 
aan Indië. De lengte bedroeg 150 voet en het schip had een laadvermogen van 575 last (1150 
ton) en een bemanning van 300 tot 370  koppen. Op 10 maart 1759 wordt door de hervormde 
kerk te Dordrecht aan Belia een trouwbrief gegeven. Deze werd afgegeven om inkomsten van 
de VOC te verkrijgen. Op 30 mei 1759 doet de “Ruiteveld” Kaap de Goede Hoop aan om te 
bunkeren. Op 21 juli wordt De Kaap verlaten op weg naar Ceylon en daar komt de "Ruiteveld" 
op 6 september van aan. Op de terugreis van Adrianus wordt een stop gemaakt op 10 februari 
1766 in De Kaap. Op 1 maart 1766 verwisselt hij van schip en verliet hij aan boord van de 
"Overnes" De Kaap. Adrianus werd gerepatrieerd op 15 juni 1766 en monsterde af in 
Amsterdam. 
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De Vereenigde Oostindische Compagnie was een particuliere Nederlandse handels-
onderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van 
de Straat Magellaan. 
De VOC werd in 1602 opgericht als de Generale Vereenichde Geoctroyeerde Compagnie. Het was 
destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste naamloze vennootschap met vrij 
verhandelbare aandelen.  
Pieter Harmensz, kamerbode van de burgemeester van Enkhuizen, kocht in 1602 een aandeel 
van 150 gulden in de Kamer Enkhuizen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hij 
mocht dit bedrag in termijnen betalen. De laatste betaling deed hij op 9 september 1606. Op die 
dag kreeg Pieter Harmensz een bewijs van betaling, dat bekend staat als het oudste aandeel ter 
wereld. In 1585, aan het begin van zijn carrière, verdiende Pieter 100 gulden per jaar. Vijf jaar 
later werd zijn jaarsalaris verhoogd naar 125 gulden. Waarschijnlijk had hij daarnaast ook nog 
wat bijverdiensten. Ook zijn VOC-aandeel en andere beleggingen leverden flink wat geld op. 
Zo wist Pieter Harmensz een aardige som bij elkaar te sparen. Toen hij in oktober 1638 overleed, 
liet hij een vermogen van 22.000 gulden na aan zijn vrouw en dochter.  
Strikt genomen is het document van 9 september 1606 geen echt aandeel, maar een 
betalingsbewijs dat lijkt op hetgeen we nu een aandeel noemen.  
De VOC gaf geen aandeelbewijzen uit zoals we die tegenwoordig kennen, maar hield wel een 
eigen administratie van aandeelhouders bij. In transportboeken hielden de boekhouders ook 
alle veranderingen van eigenaar bij.  

Aandeel van de VOC (Westfries Archief te Hoorn) 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Monopolie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Magellaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamloze_vennootschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aandeel
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Het aandeel van Pieter is ook bijzonder omdat de dividenduitkeringen door de VOC erop zijn 
bijgehouden tot maar liefst 1650. De VOC keerde ook vaak uit in specerijen in plaats van in 
contant geld.  
De VOC richtte een handelsnetwerk op tussen de diverse handelsposten in de Aziatische regio. 
Deze intra-Aziatische handel zorgde vele jaren voor grote winsten. De VOC sloot daartoe naar 
believen tractaten met oosterse potentaten en vorsten. De compagnie sloeg eigen munten, want 
in Azië was nauwelijks vraag naar Europese producten, afgezien van wapens, 
wetenschappelijke instrumenten en medische handboeken. 
De Kamers van de VOC hadden ieder hun eigen werf. In Amsterdam bouwde de VOC 
waarschijnlijk al kort na de oprichting schepen op een kleine werf aan het IJ. In 1608 kreeg de 
Amsterdamse Kamer op Rapenburg een werf. Hier was ook een lijnbaan, een smalle strook 
grond, soms honderden meters lang, waarop touw werd geslagen. De werf en lijnbaan lagen 
toen nog aan de rand van de stad, maar in 1613 werd de stad uitgebreid. Op het kunstmatige 
eiland Oostenburg ontstond vanaf 1661 de nieuwe VOC-werf. 
Voor de Kamer van Middelburg zijn in Middelburg op de werf aan de Dokhaven 336 schepen 
gebouwd.  
De scheepswerf van de Kamer van Enkhuizen was aan de Wierdijk. Hier zijn 108 schepen 
gebouwd. 
In Hoorn werd in 1608 aan de oostkant van de Buitenluiendijk de VOC-werf ingebruik 
genomen waar 102 schepen gebouwd werden.  
De Kamer van Delft had haar werf in Delfshaven, verbonden met de stad door de Delfhavense 
Schie. In 1706 en 1715 werd de werf uitgebreid. 111 schepen verlieten daar de werf.   
In Rotterdam zijn 110 schepen gebouwd.  
 
 

De ‘Noord Nieuwland’  voor de Kaap 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Indi%C3%AB_(regio)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolutisme
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De VOC had een eigen leger en oorlogsschepen ter handhaving of uitbreiding van haar positie 
om zo nodig handel met de lokale bevolking af te dwingen. Rond 1700 was de helft van het 
aantal medewerkers soldaat.  
Er werd handel gedreven (soms kort) met onder meer Mokka (Jemen), Perzië, Gujarat, Malabar, 
Ceylon, de Coromandelkust, Bengalen, Ayuttahaya (Thailand), Cambodja, Birma, Vietnam, 
Formosa, China, Japan, Java, en de Molukken, waar lange tijd de meeste winst werd gemaakt. 
Op het toppunt van haar macht had de VOC 25.000 werknemers in Azië in dienst. In Nederland 
waren zo'n 3.000 personeelsleden werkzaam en indirect waren in de toelevering velen er 
economisch afhankelijk van. Van hoog tot laag hielden de werknemers zich bezig met smokkel 
om hun karige salarissen aan te vullen. 
De VOC had veel te lijden van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784) toen door de 
Engelsen meerdere handelsposten ingenomen en volle handelsschepen gekaapt werden. De 
verliezen worden geraamd op zestig miljoen gulden. Tijdens de Bataafse Republiek werd het 
bedrijf, machtssymbool van het "ancien regime", in maart 1795 genationaliseerd. De schuld 
bedroeg een jaar later 120 miljoen gulden die de staat overnam. Het octrooi werd nog tweemaal 
verlengd om de lopende zaken af te handelen. De VOC hield officieel op te bestaan op 31 
december 1799. 
 
De scheepsjongen 
 
De VOC maakte dankbaar gebruik van weesjongens uit het Armen- en het Burgerweeshuis. Het 
bestuur van een dergelijk weeshuis kreeg een behoorlijke vergoeding voor het ‘leveren’ van een 
scheepsjongen. Het was bovendien een uitkomst om lastige jongens naar zee te sturen. 
Overigens wilden veel jongens maar al te graag naar zee. Tussen 1720 en 1773 voeren 63 
jongens uit het Armen- en Burgerweeshuis in dienst van de VOC naar de Oost. Ze mochten aan 
het werk als hulpje van de matroos, kuiper, timmerman, chirurg of ziekentrooster. Dikwijls was 
zo’n jongen nog maar net twaalf jaar oud. 
De jongens kregen als uitrusting mee: drie dozijn pijpen, zes pond peperkoek, twee stoop sterke 
drank, drie pond tabak, twee pond tamarinde (een laxeermiddel), twee pond suiker, twee paar 
kousen en twee paar wanten, twee slaapmutsen, een half dozijn messen, vier grove en vier fijne 
kammen, een kannetje inkt, een pennenmes, papier en een stukje rode lak. Verder ontbrak ook 
het bijbeltje niet, een pistool, kleding, een hangmat, dekens, een kussen, een bord en drie lepels. 
Hun uitrusting verschilde van keer tot keer. Dat was afhankelijk van leeftijd, de rang die ze 
gingen bekleden en de bestemming van de reis. 

Scheepskist met uitrusting voor een matroos 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smokkel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_Engels-Nederlandse_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalisatie
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VIIk Cornelia Waalboer, dochter van Kornelis Corneliszn Waalboer (VIe) [blz. 81] en 
Neeltje Jans Buijtendijck, gedoopt te Dordrecht op 26 februari 1736, overleden te 
Strijensas op 16 mei 1810, begraven op 18 mei 1810. Uit het begraafboek Strijen: ‘dito 
18 Bragt aan Cornelis van der Spui 't lijk van Cornelia Waalboer huisvrouw van Huig 
Streefkerk oud omtrend 80 jaaren, gewoond hebbende te Strijense Sas, nalatende twee 
kinderen in voorsz: huwelijk verwekt, overleden den 16e van de bloeijmaand 1810. 1/2 uur 
klok luiden ƒ 1.4.-‘). Ondertrouw te Strijensas op 13 juli 1770, gehuwd op 5 augustus 
1770 met Huig Streefkerk, zoon van Arij Cornelisse Streefkerk en Grietie Huijgen 
Stooker, gedoopt te Strijensas op 26 september 1734, overleden aldaar op 18 februari 
1821. 

 

           Huwelijk Cornelia Waalboer en Huig Streefkerk 
 Uit dit huwelijk: 

1 Gerrijt, gedoopt te Strijen op 11 juni 1771, overleden te Strijensas, 
begraven te Strijen op 23 juli 1771. 

2 Neeltje, geboren te Strijensas, gedoopt te Strijen op 28 februari 1773, 
dienstbode, overleden te Breda (Langebrugstraat) op 27 september 1827. 

3 Grietje, geboren te Strijen op 20 november 1774, gedoopt op 23 
november 1774, overleden te Strijensas op 21 september 1821. 

 
Huig Streefkerk 
 
Ten behoeve van de Heiligen Geest Armen werd door hem op 12 november 1795 ƒ 0,60 accijns 
betaald voor 1 slachtvarken. Op 2 september 1799 waren bij hem twee soldaten van de 2e Bat. 
59e halve brigade Franse Troepen ingekwartierd.  
Huig staat in 1803 genoteerd als onvermogend in verband met belasting. Ter gelegenheid van 
de doortocht van koning Lodewijk Napoleon te Strijensas op 17 juni 1806 worden bij hem één 
manschap en twee paarden ingekwartierd. Op 26 september 1808 moet hij ƒ1 bijdragen in de 
door Strijensas te betalen belasting van ƒ 360 ten behoeve van het leger van Napoleon.  
Hij was in Strijensas turfverkoper en had een acte van patent, die hij ondertekende op de 8e van 
de Wijnmaand (oktober) 1810 met een kruisje. Daarna staat hij nog geregistreerd als 
fruitverkoper en moet voor patentrecht een gulden en 8 stuivers betalen. Op 11 februari 1811 
staat hij geregistreerd voor een aanslag voor nachtwakersgeld van ƒ 0,10 per maand.  
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Koning Lodewijk Napoleon 
 
Tijdens de overheersing van Frankrijk werd door keizer Napoleon Bonaparte in 1806 zijn broer 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden als koning aangesteld. Het was de bedoeling dat 
Lodewijk uit Nederland, als wingewest, geld zou sturen naar Frankrijk ter in stand houding en 
uitbreiding van het keizerrijk. 
Lodewijk Napoleon was Nederlands eerste koning. Hij leefde erg met ‘zijn’ volk mee en 
probeerde vooruitgang te bewerkstelligen door onder andere de aanleg van wegen en kanalen. 
Ook wilde hij zich inzetten voor de belangen der natie. Zo maakte hij al snel na aankomst reizen 
om zijn nieuwe land te leren kennen. Daarbij stapte hij regelmatig uit zijn koets om een praatje 
te maken met de lokale bevolking, waarbij hij soms zelfs Nederlands probeerde te spreken. Hij 
schreef lange memo's en plannen om voor het land noodzakelijke verbeteringen in onder meer 
landbouw, handel, hygiëne, dijkbouw en waterwegen aan te brengen. Ook liet hij zich goed 
informeren over de zeden en gewoonten van ‘zijn’ land. In de ogen van Napoleon was zijn 
broer Lodewijk te Nederlands geworden. Lodewijk voerde een nationale cultuurpolitiek en 
richte instituten op zoals bijvoorbeeld het Koninklijk Instituut, de voorloper van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen en het Koninklijk Museum, de voorloper van het 
Rijksmuseum.  
Bovendien - en dat maakte grote indruk - schoot de nieuwe koning te hulp bij rampen. Toen in 
1807 bij een ontploffing van een kruitschip in het centrum van Leiden meer dan 150 mensen 
omkwamen en een groot deel van de stad in puin lag, vertrok Lodewijk onmiddellijk van Den 
Haag naar Leiden en beval hij zijn soldaten om te zoeken naar overlevenden. Hij leverde 
voedsel en medische zorg en gaf steun bij de wederopbouw, waarvoor hij het eerste nationale 
rampenfonds opzette.  
Op geestelijk gebied verordonneerde hij dat alle godsdiensten gelijk waren en bevorderde hier 
en daar de teruggave van kerken door gereformeerden, die zich deze kerken tijdens de 
reformatie in de 16e eeuw toegeëigend hadden van katholieken.  
Een ander wapenfeit van Lodewijk, had niets met de Bataafse Revolutie te maken: hij 
transformeerde de Republiek in het koninkrijk dat het nu nog steeds is. In 1806 kreeg hij te 
maken met de republikeinse grondwet van 1805. Die bouwde Lodewijk om tot de grondwet 
van een echte monarchie - overigens zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven; hij gaf zijn 
ministers zelfs opdracht te zwijgen over de aanpassingen. Om het koningschap nog verder te 
verstevigen liet hij later een geheel nieuwe grondwet schrijven die vanwege de inlijving echter 
nooit is ingevoerd. Napoleon zette zijn broer in 1810 af en lijfde Nederland in bij Frankrijk. 
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VIIl Berendina Cornelisdr Waalboer, dochter van Kornelis Corneliszn Waalboer 
(VIe) [blz. 81] en Neeltje Jans Buijtendijck, gedoopt te Dordrecht op 22 juni 1749, 
begraven te Strijen op 7 november 1792, gehuwd te Klundert op 19 december 1779 
met Karel Wendt, geboren te Schiedam. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Otto, geboren te Strijen op 21 augustus 1780, gedoopt te Strijen op 
27 augustus 1780, overleden voor 26 augustus 1781. 

2 Cornelis, geboren te Strijen op 21 augustus 1780, gedoopt te Strijen op 27 
augustus 1780, begraven te Strijen op 17 oktober 1780. 

3 Otto, geboren te Strijen op 26 augustus 1781, overleden voor 1 oktober 
1786. 

4 Cornelis, gedoopt te Strijen op 21 juni 1783, gehuwd  met Eva van der 
Kaaij, overleden te De Lier op 22 augustus 1857. 

5 Cornelia, gedoopt te Strijen op 8 januari 1785, overleden te Rotterdam op 
13 april 1847, gehuwd (1) te Rotterdam met Martinus Nieuwveen, 
gehuwd (2) te Rotterdam op 22 januari 1845 met Gerrit de Haas, zoon 
van Gerrit de Haas en Angenietje Hendriks, geboren te Rotterdam op 
5 april 1778. 

6 Otto, geboren te Strijen op 1 oktober 1786, overleden te 's-Gravendeel op 
10 april 1870. 

7 Johannes, gedoopt te Strijen op 2 juli 1790. 
  
VIIm Johannes Waalboer, zoon van Kornelis Corneliszn Waalboer (VIe) [blz. 81] en 

Neeltje Jans Buijtendijck, gedoopt te Dordrecht op 29 juni 1751, stalhouder aan de 
Garenmarkt te Leiden, overleden te Leiden (Heeresteeg) op 11 april 1835, 
ondertrouw (1) te Leiden op 8 april 1774 met Maria Pluu, dochter van Jannetje van 
der Ree, geboren in 1749, overleden te Leiden op 27 april 1798. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Johannes, geboren te Rotterdam op 13 februari 1774, (getuigen: Adrianus 
Waalboer en Neeltie Janse Buijtendijk), overleden voor 2 juli 1780. 

2 Cornelis, gedoopt te 's-Gravenhage op 29 oktober 1777, overleden voor 
1780. 

3 Cornelis, geboren te ‘s-Gravenhage ongeveer 1779, overleden te Leiden 
op 20 oktober 1847, volg VIIIt [blz. 122].. 

4 Johannes, gedoopt te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 2 juli 1780 
(getuige: Catharina Elisabeth Huber), overleden te Amsterdam op 
13 februari 1810 

5 Hendrik, gedoopt te Leiden op 10 april 1782, overleden aldaar op 
8 november 1832, volg VIIIu [blz. 122]. 

6 Bernardus, gedoopt te Leiden op 27 januari 1785, overleden te Rotterdam 
op 26 februari 1857, volg VIIIv [blz. 123]. 

7 Gerardus, gedoopt te Leiden (Hoodlandsche Kerk) op 24 augustus 1786, 
overleden te Leiden voor 30 januari 1793.. 

8 Johanna Maria, gedoopt te Leiden op 17 januari 1790, overleden 
voor 1802. 

9 Gerardus, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 30 januari 1793, overleden 
voor 1802. 
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Johannes Waalboer 
 
Op 12 januari 1807 werd Leiden getroffen door een enorme explosie. Een kruitschip even buiten 
de Marepoort ontplofte op die maandagmiddag. 151 personen, waaronder 40 kinderen, werden 
gedood en ruim 2.000 mensen raakten gewond. 227 huizen werden geheel of gedeeltelijk 
verwoest. 
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Om te illustreren hoe erg het was meldde het “Leidsch Dagblad” onder andere het volgende: 
‘ …..dat de Haarlemmer trekschuit uit het water werd opgeheven en weer werd neergesmakt. Dat de 
stalhouder Waalboer aan de Garenmarkt, een uiterst zwaarlijvig man, in zijn van het koetshuis 
afgescheiden kantoortje zat, en daaruit, door de zoldering, acht voet werd omhoog geslingerd en in den 
stal terecht kwam. Dat terwijl de toren van de Saaihal den schok weerstond, een drie duim dikke ijzeren 
staaf op een der kleine Stadhuistorens krom werd gebogen…..’. 
De stad bood een desolate aanblik. Onder andere het Rapenburg was één grote ravage.  

Het Rapenburg 12 januari 1807. 
 
Op 1 november 1808 en met ingang van 10 november 1808 leenden Johannes en Alida door 
middel van een "obigatie" een bedrag van ƒ 800 van Johannes Hendrik Oosterloo uit Leiden. 
Het bedrag had een rente van 5% en diende in 8 gelijke termijnen van ƒ 100 te worden terug 
betaald. Waar het bedrag voor nodig was, is onbekend. 

Leidsche Courant 19 juli 1826 
 

Leidsche Courant 13 april 1835 
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Achtste generatie 
 
VIIIa Aartje Waalboer, dochter van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en Anna Boeren, 

geboren te Klundert op 15 juni 1771, gedoopt op 16 juni 1771 (getuige: Neeltje van 
Driel, huisvrouw van Arij van Houten), overleden te Lage Zwaluwe op 
8 maart 1844, ondertrouw (1) te Fijnaart op 20 april 1799, gehuwd voor de 
Schepenbank en de kerk te Fijnaart op 5 mei 1799 met Antonij de Laat, zoon van 
Gijsbert Anthonijsz. de Laat en Lena Anthonisdr van Andel, overleden te Fijnaart op 
11 april 1805. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Gijsbert, geboren te Fijnaart op 12 mei 1800, gedoopt te Fijnaart op 
18 mei 1800, overleden te Lage Zwaluwe op 6 september 1856, gehuwd te 
Klundert op 2 juni 1825 met Grietje Sulkus. 

2 Anna, gedoopt te Fijnaart op 18 april 1802 (getuige Jan Waalboer en 
Janneke Waalboer, oom en tante) begraven te Fijnaart op 22 oktober 1804. 

3 Lena, gedoopt te Fijnaart op 1 april 1804. 
4 Toona, gedoopt te Fijnaart op 21 juli 1805, gehuwd te Lage Zwaluwe op 

18 juli 1862 met Pieter de Visser, geboren te Lage Zwaluwe. 
 
 ondertrouw (2) te Fijnaart op 16 april 1808, gehuwd voor de Schepenbank te Fijnaart 

op 2 mei 1808 met Pieter Jacobse Leest, zoon van Jacob Leest en Neeltje van Lith, 
geboren te Hoge Zwaluwe 1785, overleden te Lage Zwaluwe op 4 december 1859. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jacob, gedoopt te Fijnaart op 5 februari 1809, overleden te Lage Zwaluwe 
op 27 januari 1850. 

2 Neeltje, gedoopt te Fijnaart op 6 mei 1811, overleden te Lage Zwaluwe 
op 7 september 1846, gehuwd te Lage Zwaluwe op 23 mei 1835 met 
Frederik Willem de Visser, geboren te Lage Zwaluwe. 

3 Boudewijn, geboren te Fijnaart op 6 november 1813, overleden te Lage 
 Zwaluwe op 12 maart 1893, gehuwd te Lage Zwaluwe op 26 april 1849 
met Geertruida Cornelia Blom, geboren te Made en Drimmelen. 

 
VIIIb Jan Waalboer, zoon van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en Anna Boeren, 

geboren te Klundert op 11 mei 1773, gedoopt op 16 mei 1773, bouwman, overleden 
te Klundert op 4 april 1821, ondertrouw te Klundert op 23 april 1808, gehuwd te 
Standdaarbuiten op 15 mei 1808 met Helena Hagens, dochter van Jan Hagens en 
Soetje Saarloos, gedoopt te Standdaarbuiten op 4 maart 1770, overleden te Klundert 
op 15 augustus 1837. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Anna, geboren te Klundert op 20 december 1808, overleden aldaar op 8 
februari 1888, volg IXa [blz. 125]. 

2 Soetje, geboren te Klundert op 9 mei 1810, gedoopt op 13 mei 1810, 
overleden aldaar op 26 februari 1883 (‘ongehuwde dochter van Jan Waalboer 
en Lena Hagens’). 

3 Janneke, geboren te Klundert op 2 augustus 1811, overleden op 
3 augustus 1811. 
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VIIIc Janneke Waalboer, dochter van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en Anna 
Boeren, geboren te Klundert op 13 februari 1779, gedoopt op 14 februari 1779, 
overleden te Fijnaart op 3 april 1829, gehuwd te Fijnaart op 13 mei 1813 met 
Cornelis van Neuren, zoon van Henri van Neuren en Neeltje Hollemans, geboren te 
Prinsenland op 1 januari 1784, broodbakker, overleden te Lage Zwaluwe op 
7 december 1873. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Neeltje, geboren te Fijnaart op 16 februari 1814, overleden te 
Lage Zwaluwe op 5 april 1905, gehuwd te Lage Zwaluwe op 4 mei 1838 
met Adam Pieter de Visser, geboren te Lage Zwaluwe op 
6 februari 1813, overleden te Lage Zwaluwe op 13 augustus 1863. 

2 Anneke, geboren te Willemstad op 6 augustus 1816, overleden op 
7 augustus 1816. 

3 kind, doodgebroren te Willemstad op 8 juli 1817. 
 
VIIId Geertruij (Geertje) Waalboer, dochter van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en 

Anna Boeren, gedoopt te Klundert op 4 juli 1786, overleden aldaar op 
17 februari 1863, ondertrouw te Klundert op 8 november 1810, gehuwd op 
29 november 1810 met Jacobus den Ottervanger, zoon van Adriaan den 
Ottervanger en Pleuni van Lit, geboren te Lage Zwaluwe 1787, arbeider, overleden 
te Willemstad op 26 oktober 1865. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Apolonia, geboren te Klundert op 20 juli 1812, overleden te Willemstad 
op 16 januari 1873. 

2 Boudewijn, geboren te Klundert op 30 augustus 1815, overleden te 
Fijnaart op 20 februari 1869, gehuwd te Klundert op 27 april 1839 met 
Adriana van Mourik, dochter van Adriaan Pieterse van Mourik en 
Pieternella Moerland. 

3 Adriaan, geboren te Klundert op 22 juni 1818, gehuwd te Willemstad op 
22 juli 1843 met Elizabet Volders, dochter van Daniel Volders en 
Maggelina van Gend, geboren te Fijnaart op 16 oktober 1815. 

4 Jan, geboren te Klundert op 14 augustus 1820, overleden op 15 februari 
1823. 

5 Jan, geboren te Klundert op 3 april 1825, overleden te Willemstad op 
3 februari 1898, gehuwd te Willemstad op 14 juni 1851 met Johanna van 
Antwerpen, dochter van Matthijs van Antwerpen en Lijntje de Bie. 

6 Arnoldus, geboren te Dinteloord in 1830. 
 
VIIIe Willemina Waalboer, dochter van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en Anna 

Boeren, geboren te Klundert op 23 maart 1790, gedoopt op 28 maart 1790 (getuigen: 
Dirk  

 's- Gravendeel en Willemina Boere), overleden te Wijk en Aalburg op 11 juni 1877, 
ondertrouw te Fijnaart op 11 augustus 1810, gehuwd  op 16 september 1810 met 
Antonij Arisse van Wijk, zoon van Arie van Wijk en Cornelia de Jong, gedoopt te 
Wijk en Aalburg op 23 februari 1783, overleden te Wijk en Aalburg op 16 juli 1836. 
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 Uit dit huwelijk: 
1 Cornelia, geboren in 1811, overleden te Wijk en Aalburg op 

7 september 1831. 
2 Anneke, geboren te Wijk en Aalburg op 27 september 1812, gehuwd  te 

Wijk en Aalburg op 11 juli 1840 met Lodewijk Schreuders, geboren te 
Aalst op 31 maart 1800. 

3 Arie, geboren te Wijk en Aalburg op 1 februari 1816, overleden te 
Wijk en Aalburg op 7 januari 1877, volg IXb [blz. 125]. 

4 Boudewina, geboren te Wijk en Aalburg op 2 november 1818, gehuwd te 
Wijk en Aalburg op 1 juli 1843 met Arie van Andel, geboren te 
Emmikhoven in 1804, overleden te Veen op 5 augustus 1873. 

5 Maaike, geboren in 1821, overleden te Wijk en Aalburg op 17 april 1910. 
6 Johanna, geboren te Wijk op 29 augustus 1823, overleden te Poederoijen 

op 2 oktober 1914, gehuwd met Cornelis Exalto. 
7 Cornelis, overleden te Wijk en Aalburg op 23 januari 1836. 

 
VIIIf Cornelis Waalboer, zoon van Boudewijn Waalboer (VIIc) [blz. 91] en Anna Boeren, 

geboren te Klundert op 2 februari 1793, gedoopt op 6 februari 1793, bouwman, 
vrachtrijder, overleden te Zevenbergen op 1 februari 1842, gehuwd te Zevenbergen 
op 2 februari 1811 met Pieternella Nelemans, dochter van Michiel Cornelis 
Nelemans en Pieternella van Lindonk, geboren te Zevenbergen op 1 januari 1793, 
overleden aldaar op 2 maart 1857. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Michiel, geboren te Zevenbergen op 20 maart 1812, overleden te 
Eindhoven (‘Hussaar bij het Regiment N.6 tweede Eskadron, oud negentien 
jaren’) op 10 mei 1833. 

2 Anna (Antje), geboren te Zevenbergen op 10 augustus 1814, overleden te 
Zevenbergen op 8 maart 1897, volg IXc [blz. 126]. 

3 Pieternella, geboren te Klundert op 27 augustus 1816, overleden op 6 
september 1816. In de overlijdensakte staat onder andere: ‘compareerde 
voor ons Burgemeester der Stede en Heerlijkheid Niervaart gezegd de Klundert’. 

4 Boudewijn, geboren te Klundert op 4 oktober 1818, bouwknecht, 
overleden te Ooltgensplaat op 18 augustus 1842. 

5 Pieternella, geboren te Klundert op 19 december 1821, overleden te 
Oosterhout op 29 mei 1880, volg IXd [blz. 128]. 

6 Johanna, geboren te Klundert op 20 februari 1824, overleden te 
Zevenbergen op 21 september 1825. 

7 Johannes (Jan), geboren te Zevenbergen op 5 augustus 1826, overleden te 
Zevenbergen op 26 januari 1889, volg IXe [blz. 129]. 

8 Cornelis Pieter, geboren te Zevenbergen op 15 september 1831, 
overleden te Zevenbergen op 23 januari 1880, volg IXf [blz. 129]. 

9 Machelientje, geboren te Zevenbergen op 8 mei 1835, overleden op 
21 januari 1842. 
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Pieternella Nelemans 
 
Na het overlijden van haar man Cornelis bleef Pieternella achter met de kinderen Cornelis 
Pieter (11 jaar), Jan (16 jaar) en mogelijk ook Pieternella (21 jaar). Omdat de armoede nogal 
groot was ging Pieternella naar de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk om 
ondersteuning te vragen. Waarschijnlijk uit schaamte wil ze niet in de lijst der bedeelden 
genoemd worden. In de handelingen van de kerkeraad staat het volgende besluit: 
‘Eene dergelijke kennisgeving door den Diacon Hr. de Baan van wege de Wede Waalboer aan den 
kerkeraad gedaan, om wel gedurende den winter in den bedeling te worden opgenomen, maar niet op de 
lijst der bedeelden te worden geplaatst, wordt door den kerker. van de hand gewezen, alzoo deze zich 
houdt bij zijne gemaakte bepalingen, om de bedeling niet in geld, maar in winteraren en brood te 
verstrekken, en de lijst daartoe maandelijks moet worden opgemaakt’. 
 
In januari 1843 gaat Pieternella weer naar de kerkeraad: 
‘Vergadering des Kerkeraads gehouden 27 Januarij 1843.Tegenwoordig alle de leden, behalve de 
Ouderlingen C. Korteweg en M. de Lint, benevens de Diacon S. van Eekelen.De vergadering wordt door 
den Pred. met gebed geopend. De Notulen der vorige verg. worden gelezen en goedgekeurd’. 
In de notulen van 27 januari staat onder andere: 
‘Het voorlopig aanzoek van vrouw Waalboer, om een onecht kind, waarvan hare dochter Antje stond te 
bevallen, te onderhouden, werd eenparig van de hand gewezen’ 
 

Handelingen van de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Zevenbergen 1842. 
 

 Handelingen van de Kerkeraad 1843 
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VIIIg Teuntje Arijsdr Waalboer, dochter van Arij Waalboer (VIId) [blz. 92] en Maria 
(Maaike) Hendrikse van Gilst, geboren te 's-Gravendeel 1758, overleden  aldaar 
(Rijkstraat 112) op 20 juli 1814, begraven te 's-Gravendeel op 23 juli 1814, gehuwd 
met Hermen Davids Stooker, metselaar, zoon van David Stooker en N.N., geboren 
te 's-Gravendeel in 1754, overleden op 14 februari 1814. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maria, geboren te 's-Gravendeel in 1785, overleden te Dordrecht op 
16 december 1855, gehuwd met Jan In 't Veld. 

2 Arij, geboren te 's-Gravendeel op 5 augustus 1788, (getuige: Neeltje 
Waalboer). 

3 Maaijke, geboren te 's-Gravendeel op 2 augustus 1790, overleden aldaar 
(woonde Havendijk 44) op 5 mei 1830, gehuwd te 's-Gravendeel op 
26 november 1814 met Bastiaan Katoen. 

4 David, gedoopt te 's-Gravendeel op 6 juni 1793 (getuige: Neeltje 
Waalboer), overleden aldaar op 14 november 1831 (woonde Renooishoek 
96), gehuwd te 's-Gravendeel op 15 november 1823 met Dirksje Monster, 
geboren te Heinenoord circa 1802. 

5 Bastiaantje, geboren te 's-Gravendeel in 1798, overleden te 's-Gravendeel 
op 7 augustus 1834, volg IXg [blz. 130]. 

6 Dirksje, geboren te 's-Gravendeel op 18 december 1799, gedoopt op 25 
december 1799, overleden aldaar op 21 mei 1832, gehuwd te 
's-Gravendeel op 25 augustus 1821 met Bastiaan Naaktgeboren, zoon 
van Bastiaan Bastiaans Naaktgeboren en Jannigje Abrahams van der 
Willigen, geboren te 's-Gravendeel op 16 juli 1800, gedoopt op 
20 juli 1800, overleden te Dubbeldam op 5 november 1884. 

7 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 11 oktober 1803, overleden aldaar 
op 24 december 1885, volg IXh [blz. 130]. 
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VIIIh Hendrik Arijszn Waalboer, zoon van Arij Waalboer (VIId) [blz. 92] en Maria 
(Maaike) Hendrikse van Gilst, geboren te 's-Gravendeel in1765, arbeider, overleden 
te 's-Gravendeel op 15 oktober 1820, gehuwd te Charlois op 30 april 1792 met 
Emmigje Cornelisdr Batenburg, dochter van Cornelis Gijsbertszn Batenburg en 
Aaltje Fransdr van der Mark, gedoopt te Charlois op 4 oktober 1767, overleden te 
's-Gravendeel op 6 februari 1831, begraven te 's-Gravendeel op 11 februari 1831. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 kind, begraven te 's-Gravendeel op 11 november 1793. 
2 Maria Hendriksdr, geboren te 's-Gravendeel op 12 december 1794, 

overleden te Strijen op 4 oktober 1858, volg IXi [blz. 131]. 
3 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 16 maart 1797, overleden te Strijen 

op 17 september 1857, volg IXj [blz. 132]. 
4 Aaltje, geboren te 's-Gravendeel op 29 augustus 1798, overleden te 

Hendrik-Ido-Ambacht op 1 april 1880, volg IXk [blz. 133]. 
5. Adriana, geboren te 's-Gravendeel op 27 maart 1801, overleden te 

's-Gravendeel op 9 november 1832, volg IXl [blz. 133]. 
6 Anna, gedoopt te 's-Gravendeel op 15 januari 1803, overleden te Yerseke 

op 30 oktober 1891, volg IXm [blz. 134]. 
7 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 9 maart 1805, overleden te Dubbeldam 

op 21 mei 1857, volg IXn [blz. 134]. 
8 Gijsbert, geboren te 's-Gravendeel op 7 november 1809, ‘kanonnier 

stukrijder bij de vijfde compagnie van het eerste bataillon veldartillerie’, 
overleden te 's-Hertogenbosch op 17 juli 1833. 

 
VIIIi Bastiaan van der Linden, zoon van Willem Dirksz. van der Linden en Maaijke 

Bastiaendr Waalboer (VIIe) [blz. 94], gedoopt te 's-Gravendeel op 
16 november 1755 (getuige: Lijsbeth Bastiaansdr Waalboer), overleden te Strijen op 
15 januari 1818, ondertrouw (1) te Strijen op 26 oktober 1782 met Caatje Palsrok. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Maaijke, gedoopt te Strijen op 29 september 1782 (getuige: Metje 
Palsrok), overleden te Strijen op 6 oktober 1808. 

 
 gehuwd (2) te 's-Gravendeel op 6 mei 1791 met zijn nicht Adriaantje Cornelisdr 

Waalboer, dochter van Cornelis Bastiaensz. Waalboer (VIIg) [blz. 95] en Maria 
Cornelisdr Neeff (zie VIIIj [blz. 113]). 
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VIIIj Adriaantje Cornelisdr Waalboer, dochter van Cornelis Bastiaensz. Waalboer 
(VIIg) [blz. 95] en Maria Cornelisdr Neeff, geboren in 1760, overleden te Strijen op 
13 april 1844, gehuwd met haar neef Bastiaan van der Linden (zie VIIIi [blz. 112]). 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maria, geboren te Strijen op 20 augustus 1794, gedoopt op 24 augustus 
1794 (getuige: Lijntje van den Berg), overleden te 's-Gravendeel op 
28 augustus 1834, gehuwd te Strijen op 6 juli 1819 met Leendert Bollaart, 
gedoopt te Numansdorp op 13 augustus 1795. 

2 Willem, geboren te Strijen op 25 maart 1796, gedoopt te Strijen op 
2 april 1796 (getuige: Maayke Cornelisdsr Verdonk). 

3 Cornelis, geboren te Strijen op 4 mei 1798, gedoopt te Strijen op 
13 mei 1798 (getuige: Maaike Cornelisse Verdonk), overleden te Strijen 
op 4 februari 1861. 

 
VIIIk Bastiaan Corneliszn Waalboer, zoon van Cornelis Bastiaensz. Waalboer 

(VIIg) [blz. 95] en Maaijke Cornelisdr Verdonk, geboren te 's-Gravendeel op 
4 juli 1792, gedoopt op 8 juli 1792 (getuige: Cornelia van der Giessen), overleden 
aldaar op 23 april 1863, gehuwd te 's-Gravendeel op 20 mei 1815 met Neeltje 
Stevensdr Snijders, dochter van Steven Dircksz. Snijders en Lijsje (Elisabeth) Gerijck 
(Verrijk), geboren te 's-Gravendeel op 9 september 1792, gedoopt op 16 
september 1792, overleden aldaar op 15 september 1857. Het gezin woonde tussen 
1815 en 1825 aan de Schenkeldijk. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maaike Bastiaansdr, geboren te 's-Gravendeel op 2 augustus 1815, 
overleden te Strijen op 11 december 1889, volg IXo [blz. 134]. 

2 Lijsje, geboren te 's-Gravendeel op 19 juli 1820, overleden op 
1 augustus 1820, begraven op 4 augustus 1820. 

3 Cornelis Bastiaanszn, geboren te 's-Gravendeel op 11 november 1821, 
overleden aldaar op 31 december 1899, volg IXp [blz. 135]. 

4 Steven, geboren te 's-Gravendeel op 13 april 1825, overleden op 
20 juli 1825. 

5 Steven, geboren te 's-Gravendeel op 4 november 1826, overleden op 
17 oktober 1827, begraven op 20 oktober 1827. 

6 Steven, geboren te 's-Gravendeel op 17 december 1828, overleden op 
5 mei 1829, begraven op 9 mei 1829. 

7 Lijsje, geboren te 's-Gravendeel op 4 februari 1831, overleden op 27 
augustus 1831, begraven op 3 september 1831. 

 
VIIIl Anna Cornelisdr (Antje) Waalboer, dochter van Cornelis Bastiaensz. Waalboer 

(VIIg) [blz. 95] en Maaijke Cornelisdr Verdonk, geboren te 's-Gravendeel op 
2 maart 1799, gedoopt op 10 maart 1799,  overleden te 's-Gravendeel op 
22 april 1854, gehuwd te 's-Gravendeel op 2 februari 1828 met Cornelis 
Robbemond, zoon van Seger Robbemond en Maria Willemsdr Hoek, geboren te 
's-Gravendeel op 23 mei 1803, arbeider, overleden te 's-Gravendeel op 
11 januari 1847. 
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 Uit dit huwelijk: 
1 Rhein, geboren te 's-Gravendeel op 25 april 1828, gehuwd (1) te 

's-Gravendeel op 8 maart 1850 met Niesje van Bruggen, geboren te 
's-Gravendeel in 1827, gehuwd (2) te 's-Gravendeel op 18 oktober 1866 
met Lena Mol, geboren te 's-Gravendeel in 1825. 

2 Maria, geboren te 's-Gravendeel op 1 maart 1830 overleden te Ridderkerk 
op 17 mei 1843. 

3 Maaike, geboren te 's-Gravendeel op 25 september 1831 (getuige: 
Maaijke Verdonk, tapster), overleden op 27 april 1833. 

4 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 1 december 1833, overleden te 
Dubbeldam op 8 juli 1898. 

5 Maaike, geboren te 's-Gravendeel op 30 januari 1836, overleden aldaar 
op 12 december 1872, gehuwd te 's-Gravendeel op 23 oktober 1857 met 
Jan Pluimert, geboren te 's-Gravendeel op 31 december 1826. 

6 Zeger, geboren te Maasdam op 5 november 1839, overleden te 
's-Gravendeel op 21 april 1906, gehuwd op 21 november 1862 met 
Ingetje Mol, geboren te 's-Gravendeel in 1842. 

 
VIIIm Maria Waalboer, dochter van Cornelis Bastiaensz. Waalboer (VIIg) [blz. 95] en 

Maaijke Cornelisdr Verdonk, geboren te 's-Gravendeel op 7 juli 1804, gedoopt op 
15 juli 1804, overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 16 maart 1844, gehuwd te 
's-Gravendeel op 13 oktober 1836 met Wiekert Vleghert, zoon van Willem 
Vleghert en Marigje Leverink, geboren te Rijsoord op 26 november 1802. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Derksje Vleghert (Waalboer), gedoopt te 's-Gravendeel op 
7 september 1835. Derksje is bij het huwelijk van haar ouders op 13 
oktober 1836 gewettigd. 

2 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 18 januari 1837, overleden op 21 
februari 1837. 

3 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 1 april 1838. 
 
VIIIn Maria Ariensdr Kooijman (VIIIn) [blz. 114], dochter van Arij Adamse Kooijman en 

Aaltje Bastiaendr Waalboer (VIIh) [blz. 96], gedoopt op 28 september 1760 (getuige: 
Lijsje Waalboer), begraven te 's-Gravendeel op 20 juli 1790, gehuwd te 's-Gravendeel 
op 14 december 1781 (‘Waalboer Cornelis Cornelisse wonende 's Gravendeel en Marya 
Ariense Kooyman wonende onder Strijen’) met Cornelis Cornelisz. Waalboer, zoon van 
Cornelis Waalboer (VIIi) [blz. 96] en Maria Dura (zie VIIIo [blz. 115]). 

 
Maria Ariensdr Kooijman 
 
Cornelis Cornelisse Waalboer en Lijntje Cornelisse Waalboer, nagelaten kinderen door hun 
moeder Maria Ariensdr Kooijman, ontvangen een legaat bij het testeren van tante Lijsje Gerrijk, 
boedelhoudster van wijlen Teunis Ariesz Kooyman, wonende aan de Schenkeldijk, 7 maart 
1809. 
Maria Ariensdr Kooijman stamt in rechte lijn af van Janneken Waalboer (IVa), geboren in 
Heinenoord in 1620 en Cornelis Cornelisz. Waalboer stamt in rechte lijn af van Cornelis 
Cornelisz Waalboer (IVb), geboren in Heinenoord in 1627 en broer van Janneken. 
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VIIIo Cornelis Cornelisz. Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (VIIi) [blz. 96] en Maria 
Dura, geboren te Dordrecht op 21 augustus 1757, gedoopt op 26 augustus 1757, 
begraven te 's-Gravendeel op 5 april 1806, gehuwd (1) met Maria Ariensdr 
Kooijman (zie VIIIn [blz. 114]). 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jantje, gedoopt te Strijen op 20 april 1782 (getuige: Lijntje Gerijp). 
2 Lijntje Cornelisdr, geboren te 's-Gravendeel op 20 april 1782, overleden 

te Klaaswaal op 17 augustus 1842, volg IXq [blz. 135]. 
3 Aaltje, begraven te Strijen op 16 december 1783. 
4 Cornelis, geboren te Strijen op 19 maart 1784, overleden te Willemstad 

op 29 juni 1819, volg IXr [blz. 137]. 
5 Arij, begraven te 's-Gravendeel op 28 maart 1788. 
6 Arij, begraven te 's-Gravendeel op 29 januari 1789. 
 

Cornelis Cornelisz. Waalboer 
 
Op 16 april 1791 koopt Cornelis ‘een huis, schuur en zeven keetjes en erve, staande en gelegen aen den 
Schenkeldijk onder dese jurisdictie belent aen de eene zijde Steven Snijders en aen de andere zijde C: 
Bastiaen v.d. Giessen zijnde hetzelve belast met een erfpagt van ƒ 3:15:= ’s jaars en zulks omme en voor 
de zomma van vier honderd en dertig gulden’.  
Cornelis woonde toen aan de Schenkeldijk. Op 19 juli 1796 verkoopt Cornelis een huis aan de 
Schenkeldijk aan Dirk de Jong. 
 
 gehuwd (2) te 's-Gravendeel op 14 oktober 1791 met Teuna Huigsdr Klein, dochter 

van Huig Maartenszn Kleijn en Hendrikje Jansdr Ligthart, geboren in oktober 1759, 
overleden te 's-Gravendeel (ze woonden toen op de Schenkeldijk) op 
28 december 1828. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Huig, geboren te 's-Gravendeel op 31 juli 1792, overleden te Maasdam op 
22 november 1847, volg IXs [blz. 137]. 

2 Jan, geboren te 's-Gravendeel op 1 augustus 1794, overleden te Strijen op 
7 juli 1872, volg IXt [blz. 138]. 

3 kind, begraven te 's-Gravendeel op 24 mei 1795. 
4 kind, begraven te 's-Gravendeel op 11 december 1797. 
5 Arie Cornelisz, geboren te 's-Gravendeel op 1 augustus 1798, gedoopt op 

5 augustus 1798, overleden aldaar op 29 mei 1860, volg IXu [blz. 139]. 
6 kind, begraven te 's-Gravendeel op 8 september 1798. 
7 kind, begraven te 's-Gravendeel op 16 november 1801. 
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Teuna Huigsdr Klein 
 
 Op 27 april 1808 houdt Teuna, weduwe van Cornelis Cornelisse, een veiling van vee, 
gereedschap en huisraad. 
‘ Verkooping Voorwaarden, waarop Teuna Klein, wed. wijlen Cornelis Corneliszn Waalboer voornemens 
is op heden den 27 April 1808, in 't openbaar ten overstaan van Schout en Schepenen van 's Gravendeel 
en Leer Ambagt voor den vendumeester van denzelven Dorpe op dag te veilen en te verkopen de hier na 
gespecificeerde Paarden, Beesten, Bouw, Melk en vlasgereedschappen, mitsgaders Meubilaire goederen, 
dewelke dadelijk zullen worden geleverd en gestoten met den voet13 zonder dat de kopers ter zaken van 
eenig toeval of accident, eenige korting aan hunne uittelovene kooppenningen zullen mogen doen. De 
verkoping zal geschieden om guldens van twee en twintig stuivers het stuk, dewelke de respectieve kopers 
gehouden zullen zijn te betalen, aan handen en ten huize van Herman Pasman, vendumeester dezer 
Dorpe in goed gangbaar geld, geen minder specie dan sesthalven, doch geen schellingen, doch die voor of 
op den 15den December 1808 betalen kunnen, volstaan met guldens van 20 stuivers, doch andere niet, als 
werdende wel expresselijk guldens van twee en twintig stuivers bedongen en de verkoping daar omme 
gedaan, zullende echter niemand der kopers onder voorwendsel van guldens van twee en twintig stuivers 
te zullen betalen, den dag daar van langer dan agt dagen na den bovengenoemden tijd vermogen uit te 
stellen.De kopers zullen boven hunne uittelovene kooppenningen nog moeten betalen twee stuivers van de 
gulden tot Rantsoen, als mede de Restitutie van het Trekgeld voor Klerk, Bode en Armen dezer Dorpe 
mitsgaders van ieder paard dertig  stuivers halstergeld, van ieder Beest twaalf stuivers touwgeld en van 
ieder kalf zes stuivers en dat alles met de kooppenningen te gelijk. 
De kopers zullen aanstonde moeten stellen twee of meer goede, welbekende en betalensmachtige Borgen 
ten genoegen van de vendumeester. Voor zo dien veel de vrouwen aangaat, nog daar en boven van 't 
Benefitie Senatus Consultie Vellejanie, (financiële beschermingsclausule voor vrouwen) mitsgaders 
van alle ander voorrechten, man of vrouwen Borg blijvende na Regte Competeerende, zig van de effecte 
van dien houdende voor onderrigt. En al wie voor iemands eerste gekogte Borg word, word ook verstaan 
Borg te blijven voor al het geen door hem op deze verkoping zal worden gekogt, ten ware zij zulke aan die 
over deze verkoping staan uitdrukkelijk kwamen op te zeggen, of de vendumeester het anders goed vond. 
Indien iemand ten genoegen van den vendumeester geen Borgen konde stellen, zal men het gekochte daar 
zulks op voorvald, meden om opveilen, afslaan en verkopen, geld het alsdan meerder, zal de eerste 
gebrekige koper daar geen voordeel van hebben, doch minder geldende zal men het kort van dien aan zijn 
persoon en goederen verhalen met de kosten zonder eenige tegenspraak. 
De verkoping geschied bij inzetting en verhoging, en die aan het hoogste bod blijft, zal tot Trekgeld 
genieten zoveel als zal werden opgestoken, daarna zal men het tot hoger somma ophangen en afslaan, en 
die bij afslag eerst mijnd zal koper zijn doch niet gemijnd of opgehouden werdende zal den genen die het 
Trekgeld genoten heeft koper zijn en blijven.Twee of meer tegelijk of bijna gelijk mijnend en daarover 
verschil ontstaande zal het Schout en Schepenen over deze verkoping staande gunnen aan den genen die 
het hun zal gelieven ofwel andermaal doen ophangen naar hun welgevallen, zonder eenige tegenspraak, 
ook houden dezelve aan zich, den 1e, 2e en 3e Roep na het ophangen en de Bode in het opmelden of afslaan 
zich aansprekende zal zich niemand daar mede mogen bevoordeelen als men niemand behalen wil, noch 
zelf behaald zijn. 
De kopers en hunnen Borgen zullen ook moeten Consenteeren en overgeven gelijk zij verstaan werden te 
doen bij dezen, om zich in den inhouden en tot naarkoming dezer voorwaarden, vrijwillig en ten hunnen 
kosten te doen en laten condemneren, bij 't Hof van Justitie van Holland, den geregte van 's-Gravendeel 
en Leerambagt, het voormalige Departement, ofte zodanige  Rechtbanken alswaar de respectieve kopers en 
hunne Borgen zouden mogen woonachtig zijn ten dien einde onwederroepelijk Constitueerende alle de 
Procureur in der tijd zo voor 't Hof van Justitie als geregte en Regtbanken Postulerende te zamen en ieder 
van hun in den zijnen in het bijzonder, zo om den Condemnatie te verzoeken als daar in te 

                                                           
13 iets kopen door met de voet tegen een partij goederen te tikken, zonder er een selectie uit te maken 
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Consenteren.Niemand zal op de werf, veel minder in de schuur tabak mogen rooken op de boete van drie 
guldens voor den armen van 's Gravendeel te verbeuren. 
Eendelijk waarschout den vendumeester een ieder die nog van vorige verkopingen die al betaald moeten 
zijn bij hem schuldig is, om zich te wagten van iets te kopen of Borg te blijven, alzo hij dezelve Publiek 
Reprocheren en weeren zal. 

 

 
Detail uit de veiling van Teuna Klein in 1808 

Op alle welke Voorwaar 
den men begind met  

Trek- en inzet gelden 
 
ƒ 1:10:--  ƒ 216:--:-- Een blauwe merry, J. Jabaay   ƒ 238:--:--  
     J. de Best 
    B:  
     F. v.d. Giessen 
“ 1:10:--  “ 204:--:-- Een blauwe Ruin, G. Zwingelaar   " 234:--:-- 
     Adrianus Maat  
    B:   
     Teunis Grauw 
“1:10:--  “162:--:-- Een zwart kolde merry, L. Visser   " 172:--:-- 
     W. Biesheuvel 
    B:      ƒ 644 
     L. aan de Weg 
“1:10:--  “186:--:-- Een zwarte merry, Aalbert van Prooyen  " 208:--:-- 
     T. v. Prooyen 
    B: 
     L. v.d. Giessen 
“1:10:--   “ 70:--:-- Een zwart kolde dito, Lauwrens aan de Weg  "  92:--:-- 
     Hendrik aan de Weg 
    B:           Leendert Visser 
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“1:10:--  “ 80:--:-- Een zwart bonte merry, A.J. van der Giessen "  80:--:-- 
     Arij Snijders  
    B:  
     C. Vermeulen 
“1:10:--  “ 82:--:-- Een zwarte merry, Bastiaan Hordijk  “  93:--:-- 
     A. Snijders 
    B: 
     G. Hordijk 
“1:10:--  “ 30:--:-- Een bleste merry aftants, A.A. v.d. Giessen  “  30:--:-- 
     L.v.d. Giessen 
    B: 
     L.v. Gemert 
“--:12:--  “ 42:--:-- Een melkkoe, A. Snijders    “ 56:--:-- 
     G. Hordijk 
    B: 
     C.v.d. Griend 
“--:12:--  “ 60:--:-- Een dito van W. Verschoor, dezelfden  “ 64:--:-- 
      
    B:  alsvoren       
          ƒ1.267 
Transport                      ƒ1.267 
 
“--:12:--  “ 74:--:-- Een dito van Alb. De Ruiter,   “  78:--:-- 
     Jan de Vos 
    B:        
     F. van Prooyen 
“--:12:--  “ 50:--:-- Een dito, G.B. Hordijk    “  55:--:-- 
     A. Snijders 
    B: 
     B. Hordijk 
“--:12:--  “ 36:--:-- Een vaars, dezelfde    “  40:--:-- 
    B: als boven 
“--:12:--  “ 32:--:-- Een pinkos, Bastiaan Hordijk   “  35:--:-- 
“--:12:--  “ 31:--:-- Een dito, dezelve     “  33:--:-- 
“--:12:--  “ 61:--:-- Een halfdragen Schot     “  66:--:-- 
     K. Vermeulen 
    B: 
     G. Hordijk 
“--:12:--  “ 51:--:-- Een driejarige os, Leendert van de Giessen  “  51:--:-- 
     L. van Gemert 
    B:  

F. v.d. Giessen 
“--:12:--  “ 50:--:-- Een dito, van dezelve opgeh. op ƒ 56--:-- 
“--:12:--  “ 54:--:-- Een dito, Gerrit Hordijk    “  56:--:-- 
“--:12:--  “ 18:--:-- Een pinkos, J. Biesheuvel    “  18:--:-- 
     L. v. Gemert junior 
    B: 
     L. v. Gemert senior 
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“ --:12:-- “ 24:--:-- Een Hokkeling, T. Graauw         “ 24:--:-- 
     Tomas de Bruin     
    B: P. de Bruin 
 
“ --:12:-- “ 18:--:-- Een dito, dezelve     “ 18:--:--  
“ 16:--:--    Een dito, K. Kz Waalboer   “ 16:--:-- 
     B. de Kreek 

B:      
T. v. Wijk 

“--:12:--  “ 20:--:-- Een huishokkeling opgeh. op ƒ 26:--:-- 
“--:12:--  “ 14:--:-- Een dito van F. van Prooyen,   “ 14:--:-- 
     A.J. v.d. Giessen 
    B: 
     K. Vermeulen 
“--:12:--  “  9:--:--  Een dito van dezelve, L. v. Gemert gevende  “ 10:--:-- 
     P. de Kreek 
    B: 
     J. Biesheuvel 
“--: 6:--  “ 9:10:--  Een kalf, Dirk Vermeulen    “ 9:10:-- 
     Als voren en  

Mattijs Brussart 
    B: 
“--: 6:--  “ 3:--:--  Een dito, Leendert van der Giessen   “ 3: 5:-- 
“--: 6:--  “ 2:10:--  Een dito dezelfde     “ 2:15:-- 
“--: 6:--  “ 2:--:--  Een dito, R. v. Waardenburg   “ 2: 5:-- 
     P. de Vries 
    B: 
     A. v.d. Wulp      
“--: 6:--  “ 2:--:--  Een dito, L.S. Cohen    “     2:--:-- 
     H. Tak 
    B: 
     L. v.d. Giessen 
“ 1:10:--  “152:--:-- Een boere wagen, L. v.d. Giessen    “ 154:--:-- 
“ 1.10:--  “  62:--:-- Een dito, H. Kranendonk     “   65:--:-- 
     A. Kranendonk 
    B: 
     D. Stoker 
“ 1:10:--  “  36:--:-- Een dito, A. v.d. Giessen    “   41:--:-- 
“ 1:10:--  “  28:--:-- Een dito van H. van Warendorps, Klein  “   34:--:-- 
     P. Klein 
    B: F. v. Prooyen junior”.                 
                     ƒ 2.094:15:- 
 
Verder werd nog huisraad geveild, zoals een houtkist, een vogelkooitje, een koolschaaf, een 
tafel, kruiken, porselein, schotels, koffieketeltje, theeketeltje, een kraan, een trekpot, bierkan, 
koffiemolen enzovoorts. De veiling bracht een totaal bedrag van ƒ 2.884 en 6 stuivers op en 
werd ondertekend op 28 april 1808. Het document beslaat 18 pagina’s. 
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VIIIp Elisabeth Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (VIIi) [blz. 96] en Maria Dura, 
gedoopt te Dordrecht op 8 april 1759, begraven op 18 december 1800 (’Laat kinderen 
na met ordinaire koetsen. Miskraam. Huisvrouw van Arie van den Berg’), ondertrouw te 
Dordrecht op 2 mei 1789, kerkelijk huwelijk op 17 mei 1789 met Arie van den Berg. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, gedoopt te Dordrecht op 7 oktober 1792. 
2 Arie, gedoopt te Dordrecht op 3 augustus 1794. 
3 Jan, gedoopt te Dordrecht op 17 april 1796, overleden aldaar op 

6 juli 1866, gehuwd (1) te Dordrecht op 15 juni 1825 met Philippina 
Klop, geboren te Haaften in 1785. Gehuwd (2) te Dordrecht op 
9 april 1834 met Maria Reuvers, geboren te Dordrecht in 1801. Gehuwd 
(3) te Dordrecht op 5 oktober 1864 met Clasina van Stokrom, geboren te 
Dordrecht in 1821.. 

4 Marinus, gedoopt te Dordrecht op 17 april 1796. 
 
VIIIq Anna Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (VIIi) [blz. 96] en Maria Dura, 

gedoopt te Dordrecht op 15 juni 1763, overleden te Dordrecht op 22 november 1804, 
ondertrouw te Dordrecht op 12 april 1788, kerkelijk huwelijk te Dordrecht op 
27 april 1788 , ‘Gerrit van Outheusden j.m. met schriftelijk consent van zijn moeder Anna 
v.d. Meer wed. van Lolle van Outheusden met Anna Waalboer j.d. geb. Dordrecht woonende 
Voorstraat bij de Nieuwbrug. Volgens procuratie gepasseert voor den notaris Anthony 
Fockert en getuigend in dato 30 april 1788 den 27 april 1788 alhier getrout’ met Gerrit van 
Oudheusden, zoon van Lolle van Outheusden en Anna van der Meer, gedoopt te 
Dordrecht op 9 augustus 1761, begraven op 5 februari 1803. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Lolle Johannes van Outheusden, gedoopt te Dordrecht op 
24 augustus 1788. 

2 Maria van Outheusden, gedoopt te Dordrecht op 30 september 1791, 
overleden te Dordrecht op 12 oktober 1832, gehuwd te Dordrecht op 
12 oktober 1814 met Cornelis Meijer, geboren te Dordrecht in 1794. 

3 Arnoldus van Outheusden, gedoopt te Dordrecht op 12 juli 1795, 
gehuwd te Dordrecht op 10 november 1830 met Appolonia Dooré, 
geboren te Dordrecht in 1803. 

4 Cornelia van Outheusden, gedoopt te Dordrecht op 28 juni 1797, 
overleden te Dordrecht op 2 januari 1866, gehuwd te Dordrecht op 
22 april 1829 met Bastianus van den Boogert, geboren te Brielle in 1797. 

5 Elizabeth van Outheusden, gedoopt te Dordrecht op 27 april 1800. 
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VIIIr Neelia Waalboer, dochter van Adrianus Waalboer (VIIj) [blz. 97] en Belia van Schie, 
gedoopt te Dordrecht op 29 maart 1752, overleden te Rotterdam op 4 maart 1806, 
begraven op 8 maart 1806 (Grote Kerk: ‘Overledene liet na 1 meerderjarig kind. over ’t 
Zeekantoor’), ondertrouw (1) te Rotterdam op 12 april 1770, gehuwd  op 29 april 1770 
met Casper Diederick Peet, overleden te Rotterdam op 28 december 1799, begraven 
te Rotterdam op 3 januari 1800. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Casper, gedoopt te Rotterdam op 17 februari 1771. 
2 Adrianus, gedoopt te Rotterdam op 22 augustus 1773. 
3 Adrianus, gedoopt te Rotterdam op 15 januari 1775. 
4 Adrianus, gedoopt te Rotterdam op 29 oktober 1777 (getuige: Adrianus 

Waalboer). 
 
 ondertrouw (2) te Rotterdam op 1 februari 1801 (8 februari 1801 te Veendam), 

gehuwd te Rotterdam op 15 februari 1801 met Hendrik Hendriks Meskes, kapitein,  
zoon van Hendrik Hendriks Meskes en Annigje Hendriks, geboren te Veendam in 
1758, overleden te Rotterdam op 25 oktober 1815. 

 
VIIIs IJda Waalboer, dochter van Adrianus Waalboer (VIIj) [blz. 97] en Belia van Schie, 

gedoopt te Kralingen op 1 oktober 1758, overleden te Watergraafsmeer op 
10 mei 1832, ondertrouw (1) te Rotterdam op 29 april 1781, gehuwd op 15 mei 1781 
met Jacob Hugo van der Vliet, gedoopt te Rotterdam op 9 april 1758, overleden 
aldaar op 18 juni 1794, begraven op 21 juni 1794. Jacob woonde in de Lombertstraat 
te Rotterdam en was jonge man, Ida woonde in de Groote Wijnbrugstraat te 
Kralingen en was jonge dochter). Jacob had een buitenechtelijke relatie met Antje 
van Spijk. Hieruit werd in april 1784 een dochter geboren. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Belia Jacobs, gedoopt te Rotterdam (Grote Kerk) op 23 september 1781 
(getuige: Belia van Schie). 

2 Jacoba Jacobs, gedoopt te Rotterdam op 4 januari 1784 (getuige: Neelia 
Waalboer). 

3 Adriana Jacoba Jacobs, gedoopt te Rotterdam op 16 april 1786  
4 Cornelia Jacobs, gedoopt te Rotterdam op 3 december 1789 (getuige: 

Maria Waalboer geboren Kleijweg). 
 
ondertrouw (2) te Rotterdam op 12 april 1795, gehuwd op 19 april 1795 met Willem 
Lodewijk Hijligestein, geboren te Dirksland. Beiden woonden in de Jongmansteeg. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Willem Lodewijk, geboren te Rotterdam op 29 juli 1795, gedoopt op 
30 juli 1795 (getuige: Neeltje Waalboer), chirurgijnsknecht, heelmeester, 
gehuwd te Amsterdam op 25 februari 1818 met Catharina Margaretha 
Weicke, geboren te Amsterdam in 1792. 

2 Adrianus, geboren te Rotterdam op 18 februari 1799, gedoopt (Het gezin 
woonde in de Pottebakkersteeg) op 21 februari 1799 (getuige: Neeltje 
Waalboer). 

3 Nelia Willems, geboren te Rotterdam op 26 augustus 1801, gedoopt te 
Rotterdam op 30 augustus 1801. 
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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 1750 
 
VIIIt Cornelis Waalboer, zoon van Johannes Waalboer (VIIm) [blz. 104]  en Maria Pluu, 

geboren te Leiden circa 1780, commies ten Gemeenelands Comptoire, overleden te 
Leiden op 20 oktober 1847, ondertrouw te Leiden op 8 juli 1804 (getuigen: Johannes 
Waalboer, zijn vader, wonende op de Garenmarkt en Catharina Maria van 
Düsseldorp, haar moeder, wonende op de Breedestraat) met Elisabeth Catharina 
Sleijffers, dochter van Hermanus Sleijffers en Catharina Maria van Düsseldorp, 
geboren te Leiden in 1780, overleden (wonende Noordeinde wijk 1 no. 207) te 
Leiden op 27 april 1823. 

 
 Uit dit huwelijk: 

Catharina Elizabeth, gedoopt te Leiden op 12 januari 1811. 
 

VIIIu Hendrik Waalboer, zoon van Johannes Waalboer (VIIm) [blz. 104] en Maria Pluu, 
gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 10 april 1782 (getuigen: Hendrika van de Ree en 
Johanna Bredestein), stalhouder, overleden te Leiden (Garenmarkt, wijk 2 nr. 286) op 
8 november 1832, gehuwd met Maria Magdalena Gräger, geboren te Maagdenburg 
[Duitsland] in 1786, overleden te Kralingen op 10 juli 1858. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Sophia Elizabeth, geboren te Gross Warsleben [Duitsland] op 
19 augustus 1809, overleden te Leiden op 3 september 1844, volg 
IXv [blz. 139]. 

2 Margaretha Elisabeth, geboren te Gross Warsleben [Duitsland] op 
14 mei 1812, overleden te Rotterdam op 7 april 1868, volg IXw [blz. 140]. 
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VIIIv Bernardus Waalboer, zoon van Johannes Waalboer (VIIm) [blz. 104] en Maria Pluu, 
gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 27 januari 1785, herbergier, 
logementhouder, stalhouder, overleden te Rotterdam op 26 februari 1857, 
ondertrouw te Gouderak op 22 november 1810 met Geertruida van Leeuwen, 
dochter van Jacobus van Leeuwen en Maria Quinot, geboren te Stolwijkersluis in 
november 1790, overleden te Rotterdam op 10 mei 1866. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maria Alida, geboren te Gouderak op 5 april 1811, overleden te 
Rotterdam op 28 juni 1850, volg IXx [blz. 140]. 

2 Jacob van Leeuwen Waalboer, geboren te Schoonhoven op 
6 augustus 1812, (getuigen: Jan Mesman, winkelier en Cornelis 
Rozenburg, zilversmid), overleden te Schoonhoven op 22 augustus 1812. 

3 Johannes, geboren te Schoonhoven op 28 december 1813 (getuigen: Jan 
Mijman, winkelier en Cornelis Rozenburg zilversmid), overleden te 
Rotterdam op 25 februari 1893, gehuwd te Rotterdam op 
7 november 1838 met Elisabeth Smit, dochter van Jan Smit en Gesina 
Warnar, geboren te Amsterdam in april 1820, overleden te Rotterdam op 
14 november 1863. 

4 Jacob, geboren te Schoonhoven op 13 oktober 1815, overleden op 
6 november 1815. 

5 Jacob van Leeuwen Waalboer, geboren te Schoonhoven op 19 december 
1816 (getuigen: Jan Meteman en Gerrit Zuur), koetsier, overleden te 
Rotterdam op 4 juli 1890, gehuwd (1) te Rotterdam op 9 juli 1851 
(gescheiden te Rotterdam op 4 maart 1881) met Adriana Zwart, dochter 
van Albertus Zwart (vurenverschieter of schutter) en Cornelia Snijders, 
geboren te Rotterdam op 9 februari 1823, schoonmaakster. Gehuwd (2) 
met Sara Heijbeek, overleden voor 4 juli 1890. Uit dit huwelijk geen 
kinderen bekend. 

6 Cornelis, geboren te Rotterdam op 28 november 1819, overleden te 
Rotterdam op 18 december 1819. 
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Jacob van Leeuwen Waalboer 
 
Onder de naam Van Leeuwen wordt een Waalboer niet snel gevonden. Het tweede en het vijfde 
kind van Bernardus hebben bij de geboorteaangifte de voornamen ‘Jacob Van Leeuwen’ 
gekregen. Voor zover bekend was Geertruida van Leeuwen het enige kind van Jacobus van 
Leeuwen en Maria Quinot en is op deze manier geprobeerd om de naam Van Leeuwen te 
behouden. Het vierde kind, Jacob, is echter Waalboer genoemd. 
Het beroep van koetsier bracht Jacob niet veel op. Adriana Zwart had het kennenlijk ook niet 
breed. Voor de betaling van de huwelijksplechtigheid moest door de gemeenteambtenaar voor 
beiden eerst een “Verklaring van Armoede” opgemaakt worden. Hierdoor konden ze op kosten 
van de gemeenschap in het huwelijk treden.  

 

Verklaring van Armoede Rotterdam 25 juni 1851 
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Negende generatie 
 
IXa Anna Waalboer, dochter van Jan Waalboer (VIIIb) [blz. 107] en Helena Hagens, 

geboren te Klundert op 20 december 1808, gedoopt op 25 december 1808, overleden 
aldaar op 8 februari 1888, gehuwd te Klundert op 28 mei 1836 met Adrianus 
Verschuren, zoon van Cornelis Verschuren en Aldegundis Vermeeren, geboren te 
Zevenbergen op 9 juli 1810, landbouwer, overleden te Klundert op 2 februari 1880. 
Het gezin verhuist op 13 mei 1867 van Klundert naar Zevenbergen. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Johanna, geboren te Klundert op 12 april 1836 (bij het huwelijk op 28 mei 
1836 gewettigd), overleden aldaar op 6 december 1927, gehuwd te 
Klundert op 30 november 1871 met Willem Crezee, geboren te 
Zevenbergen op 12 januari 1845, zoon van Johannes Crezee en Tanneke 
Burgers. 

2 Helena, geboren te Klundert op 14 januari 1839, overleden op 
11 juli 1919, gehuwd te Klundert op 2 mei 1867 met Joost Vermeulen, 
zoon van Johannes Vermeulen en Chieltje Eland. 

3 Kornelis, geboren te Klundert op 15 maart 1840, overleden te 
Zevenbergen op 29 april 1912, gehuwd te Klundert op 21 mei 1873 met 
Adriana Klazina Weedage, geboren te Klundert op 10 januari 1842, 
dochter van Jacob Weedage en Dingena Eland. 

4 Jan, geboren te Klundert op 22 mei 1842, overleden aldaar op 27 februari 
1867. 

5 Arie, geboren te Klundert op 17 augustus 1846, overleden te 
Zuid-Beijerland op 9 december 1926, gehuwd te Zuid-Beijerland op 
28 april 1876 met Jannetje Hoogink, dochter van Jacob Hoogink en 
Rebecca de Geus, geboren te Piershil op 12 maart 1851. 

6 Soetje, geboren te Klundert op 3 mei 1850, overleden te Zevenbergen op 
11 april 1895. 

7 Adrianus, geboren te Klundert op 20 augustus 1853, overleden te Fijnaart 
op 16 februari 1936, gehuwd te Zevenbergen op 6 mei 1881 met Cornelia 
Crezee, dochter van Johannes Crezee en Tanneke Burgers, geboren te 
Zevenbergen op 24 december 1854. 

 
IXb Arie van Wijk, zoon van Antonij Arisse van Wijk en Willemina Waalboer 

(VIIIe) [blz. 108], geboren te Wijk en Aalburg op 1 februari 1816, overleden te 
Wijk en Aalburg op 7 januari 1877, gehuwd (1)  te Wijk en Aalburg op 
8 september 1843 met Bastiana van Herpen, dochter van Gijsbert van Herpen en 
Elisabeth van der Flier, geboren te Nederhemert op 14 maart 1820, overleden te 
Wijk en Aalburg 18 september 1845. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Antonie, geboren te Papendrecht in 1844. 
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IXc Anna Waalboer(Antje), dochter van Cornelis Waalboer (VIIIf) [blz. 109] en 
Pieternella Nelemans, geboren te Zevenbergen op 10 augustus 1814, 
dienstmeid, tapster aan de Nieuwendijk tussen Zevenbergen en Klundert, overleden 
te Zevenbergen op 8 maart 1897. 

 
 Kind: 

 Boudewijn Michiel Waalboer, geboren te Zevenbergen op 
27 februari 1843, overleden te Zevenbergen op 24 oktober 1919, volg 
Xa [blz. 141]. 

 
 gehuwd (1)  te Klundert op 18 mei 1848 met Machiel van Mourick, zoon van Joost 

van Mourick en Tanneke Machielse Nelemans, geboren te Zevenbergen op 
30 januari 1818, overleden te Zevenbergen op 29 mei 1858. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Tanneke, geboren te Zevenbergen op 30 oktober 1848, overleden te 
Zevenbergen op 10 juli 1923, gehuwd te Zevenbergen op 5 oktober 1894 
met Lambrecht van Beveren, zoon van Pieter van Beveren en Mechelina 
de Leeuw, geboren te Zevenbergen op 4 september 1848, dagloner, 
overleden op 20 januari 1928. 

2 Pieternella, geboren te Zevenbergen op 13 april 1850, overleden op 30 
november 1875. 

3 Cornelis, geboren te Zevenbergen op 14 mei 1855, overleden op 
14 juli 1855. 

 
 gehuwd (2)  te Zevenbergen op 12 juli 1861 met Cornelis Keijenburg, zoon van Jan 

Keijenburg en Adriana Vermeeren, geboren te Steenbergen op 28 november 1830, 
overleden te Zevenbergen op 19 oktober 1876. 
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Anna Waalboer 
 
Antje werd op 10 augustus 1814 in Zevenbergen geboren als tweede kind van Cornelis 
Waalboer en Pieternella Nelemans. Ze werd vernoemd naar grootmoeder Anna Boeren, die 
gehuwd was met Boudewijn Waalboer. Op Goede Vrijdag 26 maart 1834 deed Antje belijdenis. 
Het gezin waar Antje in opgroeide bestond uit 11 personen. Van de negen kinderen stierven er 
3 op zeer jeugdige leeftijd en twee waren net in de twintig toen ze overleden. In 1842 overleed 
haar vader Cornelis op 48-jarige leeftijd. Antje werkte als dienstmeid in verschillende huizen, 
maar woonde nog wel thuis. Ongetwijfeld moest ze thuis ook wel het een en ander bijdragen 
aan het gezin. 
Volgens de Bevolkingsregisters uit Zevenbergen woonde Anna achtereenvolgens aan de 
Zuidhaven met vader en moeder, aan de Zuidhaven als dienstmeid (ongehuwd) met zoon 
Boudewijn Michiel en aan de Noordzijde van de haven. Antje woonde ook in de wijk Calishoek, 
Langenoordstraat 264, Lagewipstraat als hoofd van het gezin, weduwe, zonder beroep, samen 
met dochter Tanneke en schoonzoon Lambrecht van Beveren. Tanneke en Lambrecht zijn later 
naar de Fabrieksstraat verhuisd. 
Op 27 februari 1843, beviel ze van haar zoon Boudewijn Michiel. Boudewijn werd gedoopt op 2 
april 1843. Voordat Boudewijn Michiel gedoopt wordt besluit de kerkenraad: 
‘Ter gelegenheid van de met Paschen aanstaande ophanden zijnde avondmaalviering wordt Censura 
Morem14 gehouden, en heeft de Pred. zich belast om Antje Waalboer bij gelegenheid van de aanvrage tot 
den doop van haar onecht kind haar onthouding van het Avondmaal aan te kondigen’. 
Dat dit voor Antje een blamage was zal duidelijk zijn. Hoe moeder Pieternella dit ervaren heeft 
laat zich raden. In die tijd werkte Antje als dienstmeid bij de familie Van Dis aan de Havenkant.  
Op 18 mei 1848, Boudewijn Michiel was toen 5 jaar, trouwde Antje met Machiel van Mourick, 
geboren in Zevenbergen en wonende in Klundert. Antje was toen drie en een halve maand 
zwanger van dochter Tanneke. Machiel en Antje vestigden zich in de Langenoordstraat, 
nummer 264. In het Bevolkingsregister Zevenbergen 1840-1849-02 Wijk Noordzijde Haven staat 
het gezin vermeld bestaande uit Machiel, Antje en de dochters Tanneke (genoemd naar haar 
oma Van Mourick) en Pieternella (genoemd naar haar oma Waalboer), maar géén Boudewijn 
Machiel. In 1855 krijgen Machiel van Mourick en Antje een zoon Cornelis, maar deze overlijdt 
na twee maanden. Machiel van Mourick overlijdt in 1858 op veertigjarige leeftijd. Antje 
hertrouwt op 12 juli 1861 met Cornelis Keijenburg, die bij haar intrekt. 
Tussen Anna Maria, de zuster van Cornelis Keijenburg, die gehuwd was met Johannes Franken 
en Antje boterde het niet zo goed. Ruim een jaar na het huwelijk van Cornelis en Antje kwamen 
Antje en Anna Maria elkaar op 22 september 1862 in Zevenbergen op straat tegen. Er ontstond 
een woordenwisseling op een niet mis te verstaan geluidsniveau, die leidde tot een opstootje.  
Op een gegeven moment schold ze haar schoonzuster midden op straat uit voor hoer. Getuigen 
waren er meer dan genoeg. De politie werd erbij gehaald en Jan van Es, de rijks- en 
gemeenteveldwachter maakte proces-verbaal op. Anna Maria sleepte haar schoonzuster voor 
de rechter. Op 10 november wordt Antje door de officier van de Arrondissements Rechtbank te 
Breda schuldig bevonden aan ‘het iemand op eene openbare plaats ten laste leggen van eene 
aangeduide ondeugd. Veroordeelt de alzoo schuldig verklaarde in eenen geldboete groot acht gulden ten 
behoeve van de Staat en verwijst hier wijders in de kosten van het proces begroot op ƒ 3,765 daaronder 
niet inbegrepen de expeditie, insinuatie en executie dezes’. 

                                                           
14 Censura Morem is een onderzoek dat gedaan wordt door de kerkenraad naar de handel en wandel van gemeenteleden. Indien er 
ernstige bezwaren zijn kan een gemeentelid deelname aan het Heilig Avondmaal ontzegd worden. Het betrokken gemeentelid wordt 
hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
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        Veroordeling Antje Waalboer 
 
IXd Pieternella Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (VIIIf) [blz. 109] en Pieternella 

Nelemans, geboren te Klundert op 19 december 1821, overleden te Oosterhout op 
29 mei 1880, gehuwd te Oosterhout op 13 mei 1852 met Leonardus van Exel, zoon 
van Jeremias van Exel en Maria Koreman, geboren te Oosterhout op 27 mei 1827 
(Leonardus werd bij huwelijksakte op 16 juni 1827 gewettigd), schoenmaker, 
overleden te Oosterhout op 7 september 1902. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 kind, doodgeboren te Oosterhout op 9 juli 1853. 
2 Jeremias Cornelis, geboren te Oosterhout op 27 januari 1855, overleden 

aldaar op 2 april 1928, gehuwd te Oosterhout op 8 mei 1879 met Trijntje 
Meesters, dochter van Willebrand Roelofs Meesters en Annigje Fokkes 
Groen, geboren te Wolvega in 1857. 

3 Cornelis Pieter, geboren te Oosterhout op 27 april 1857, overleden te 
's-Hertogenbosch op 28 oktober 1929, gehuwd te Raamsdonk op 
31 maart 1882 met Apollonia Wilhelmina de Rooij, dochter van Bastiaan 
de Rooij en Elsje van Nes, geboren te Dussen in 1864.  

4 Maria Pieternella, geboren te Oosterhout op 12 juni 1859, overleden te 
Papendrecht op 18 maart 1935.  
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IXe Johannes (Jan) Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (VIIIf) [blz. 109] en 
Pieternella Nelemans, geboren te Zevenbergen op 5 augustus 1826, landbouwer, 
arbeider, overleden te Zevenbergen op 26 januari 1889, gehuwd te Fijnaart op 
2 mei 1857 met Cornelia Martijntje Schreuders, dochter van Joost Schreuders en 
Huibertje van Erkelens, geboren te Klundert op 18 september 1828, overleden te 
Rotterdam op 21 mei 1915. 

 Uit dit huwelijk: 
1 Cornelis Pieter, geboren te Zevenbergen op 19 maart 1859, arbeider, 

overleden te Rotterdam op 17 juni 1930. 
2 Huibertje Josina, geboren te Zevenbergen op 7 december 1862, 

overleden te Rotterdam op 20 januari 1942, volg Xb [blz. 144]. 
3 Pieter, geboren te Zevenbergen op 26 september 1864, overleden aldaar 

op 14 november 1893. 
4 Josinus, geboren te Zevenbergen op 22 maart 1867, overleden te 

Poortugaal op 29 mei 1918, volg Xc [blz. 144]. 
 
IXf Cornelis Pieter Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (VIIIf) [blz. 109] en 

Pieternella Nelemans, geboren te Zevenbergen op 15 september 1831, overleden 
aldaar op 23 januari 1880 (aangifte van het overlijden werd gedaan door Boudewijn 
Michiel Waalboer, neef van Cornelis Pieter), gehuwd te Zevenbergen op 
12 november 1855 met Tanneke Kranendonk, dochter van Jacobus Kranendonk en 
Pieternella Nelemans, geboren te Zevenbergen op 6 september 1826, dienstmeid, 
overleden te Zevenbergen op 5 maart 1885. 

 
Volgens het Bevolkings register 1850-1860 woonde het gezin in de Molenstraat 72. Cornelis 
Pieter was arbeider en Tanneke dienstbode bij Johan de Klerk, slijter aan de Molenstraat 69.       
Later woonde het gezin in Slikgat, evenals dochter Pieternella met haar dochtertje Adriana 
Cornelia. Pieternella was op 17 oktober 1876 teruggekomen uit Middelburg. Ook Boudewijn 
Michiel, de zoon van Antje heeft enige tijd bij oom Cornelis Pieter en tante Tanneke in Slikgat 
gewoond. Toen Tanneke weduwe was, woonde ze aan de Achterdijk nummer 8 met de 
kinderen Cornelia Johanna, Boudewijn Jacobus, Jacobus, Pieternella en haar dochtertje Adriana.  
Cornelia Johanna verhuisde op 8 juli 1885 naar Heemstede en Boudewijn Johannes op 
3 december 1886  naar Dordrecht.  

 
 

 

Bevolkingsregister Zevenbergen, gezin Tanneke Kranendonk 
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 Uit dit huwelijk: 
1 Cornelia Pieternella, geboren te Zevenbergen op 17 januari 1856, 

overleden op 24 maart 1856. 
2 Pieternella, geboren te Zevenbergen op 22 februari 1857, overleden te 

Haarlem op 10 april 1934, volg Xd [blz. 145]. 
3 Cornelia Johanna, geboren te Zevenbergen op 5 mei 1858, overleden te 

Vught op 15 november 1888, volg Xe [blz. 145]. 
4 Johanna Maria, geboren te Zevenbergen op 25 augustus 1859, overleden 

op 9 september 1859. 
5 Jacobus Johannes, geboren te Zevenbergen op 25 augustus 1859, 

overleden op 22 september 1859. 
6 Cornelis Johannes, geboren te Zevenbergen op 21 februari 1861, 

arbeider, overleden op 26 maart 1882 (aangifte werd gedaan door 
Johannes Waalboer). 

7 Jacoba Maria, geboren te Zevenbergen op 21 februari 1862, overleden op 
25 april 1864. 

8 Adriana Johanna, geboren te Zevenbergen op 19 september 1863, 
overleden op 1 november 1863. 

9 Boudewijn Jacobus, geboren te Zevenbergen op 16 februari 1865, 
overleden te Dordrecht op 25 maart 1892, volg Xf [blz. 145]. 

10 Jacobus (Koos), geboren te Zevenbergen op 9 september 1870, overleden 
te Dordrecht op 30 maart 1948, volg Xg [blz. 146]. 

 
Tanneke Kranendonk 
 
Op 24 juni 1880, vijf maanden na het overlijden van Cornelis Pieter, draagt Tanneke, bij notaris 
Van der Poest Clement, de pacht over aan Jonas van Straten, koopman te Zevenbergen, van een 
stuk land beschreven als: ‘een perceel dijk, zijnde de eerste kaveling van den Hoogen Zeedijk strekkende 
van de stad tot tegen het erf van Adriaan Tholenaar tussen de polders Oudland en Koekkoek groot twee 
hectare, tweeennegentig aren en vijftig centiaren, behoorende tot de Domeingoederen van Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden’. In april 1874 werd de pacht toegewezen aan 
Cornelis Pieter, de man van Tanneke. De jaarlijkse pachtsom bedroeg ƒ 227,92. 
 
IXg Bastiaantje Stooker, dochter van Hermen Davids Stooker en Teuntje Arijsdr 

Waalboer (VIIIg) [blz. 111], geboren te 's-Gravendeel in 1798, arbeidster, overleden 
aldaar op 7 augustus 1834. 

 
 kinderen: 

1 Bastiaan Stooker, geboren te 's-Gravendeel op 17 mei 1823. 
2 Hermen Stooker, geboren te 's-Gravendeel op 18 november 1825. 

 
IXh Neeltje Stooker, dochter van Hermen Davids Stooker en Teuntje Arijsdr Waalboer 

(VIIIg) [blz. 111], geboren te 's-Gravendeel op 11 oktober 1803, overleden aldaar op 
24 december 1885. 

 
 kinderen: 

1 zoon, doodgeboren op 24 januari 1832. 
2 Neeltje Stooker, doodgeboren te 's-Gravendeel op 24 januari 1832. 
3 Neeltje Stooker, geboren te 's-Gravendeel op 29 november 1837, 

overleden op 26 januari 1838. 
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IXi Maria Hendriksdr Waalboer, dochter van Hendrik Arijszn Waalboer 
(VIIIh) [blz. 112] en Emmigje Cornelisdr Batenburg, geboren te 's-Gravendeel op 
12 december 1794, gedoopt op 14 december 1794, overleden te Strijen op 
4 oktober 1858, gehuwd te 's-Gravendeel op 31 augustus 1814 met Cornelis 
Corneliszn de Kreek, zoon van Cornelis Leenderts de Kreek en Neeltje Adrianus 
Jongekrijg, geboren in 1785, arbeider, bouwknecht, overleden te 's-Gravendeel op 
31 januari 1848, begraven op 4 februari 1848 (Klasse 4, van de armen). 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel (het gezin woonde toen Schenkeldijk 
263) op 21 februari 1815, overleden aldaar op 21 maart 1896, gehuwd te 
's-Gravendeel op 7 december 1849 met Elizabeth van der Linden, 
dochter van Cornelis van der Linden en Adriana de Man, geboren te 
Dubbeldam op 17 september 1826. 

2 Hendrik, geboren te 's-Gravendeel in 1818, overleden aldaar op 22 
oktober 1844.  

3 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 14 januari 1821, overleden te Strijen 
op 23 februari 1860, gehuwd te Strijen op 2 mei 1851 met Ingen 
Biesheuvel, zoon van Wouter Biesheuvel en Willempje van der Giessen, 
geboren te 's-Gravendeel in 1826. 

4 Sijmen, geboren te 's-Gravendeel op 17 juli 1822, overleden op 
9 juni 1823, begraven op 12 juni 1823. 

5 Emmigje, geboren te 's-Gravendeel op 18 juni 1824, overleden te 
Dordrecht op 10 november 1882, gehuwd te Strijen op 3 januari 1851 met 
Simon in 't Veld, zoon van Arie in 't Veld en Maria van der Giessen, 
geboren te Strijen op 29 januari 1828.. 

6 Pleuntje, geboren te 's-Gravendeel op 24 juli 1826, overleden op 
11 augustus 1828. 

7 kind, doodgeboren te 's-Gravendeel op 20 oktober 1828. 
8 Adriana, geboren te 's-Gravendeel op 28 september 1830, overleden te 

Rotterdam op 8 februari 1903, volg Xh [blz. 149]. 
9 Abraham, geboren te 's-Gravendeel op 20 juli 1833. 
10 Gijsbertje, geboren te Maasdam op 19 juni 1837, overleden te 

Heerjansdam op 11 juni 1911. 
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Overlijdensakte Maria Hendriksdr Waalboer 
 

IXj Cornelis Waalboer, zoon van Hendrik Arijszn Waalboer (VIIIh) [blz. 112] en 
Emmigje Cornelisdr Batenburg, geboren te 's-Gravendeel op 16 maart 1797, 
overleden te Strijen op 17 september 1857,  gehuwd te Strijen op 15 mei 1824 met 
Teuna van den Honaart, dochter van Dirk van den Hoonaart en Grietje Pluimert, 
geboren te Strijen op 1 juni 1800, overleden te Strijen op 22 januari 1879. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Grietje, geboren te Strijen op 18 mei 1825, overleden aldaar op 
22 maart 1888, volg Xi [blz. 149]. 

2 Emmigje, geboren te Strijen op 23 februari 1827, overleden op 
29 juli 1855. 

3 Dirk, geboren te Strijen op 25 november 1829, overleden te Klaaswaal op 
26 oktober 1910, volg Xj [blz. 150]. 

4 Hijndriksje, geboren te Strijen op 5 augustus 1833, overleden te Strijen 
op 24 maart 1860, volg Xk [blz. 150]. 

5 Anna, geboren te Strijen op 11 maart 1836, overleden op 16 juni 1836. 
6 Tieleman, geboren te Strijen op 15 juli 1838, overleden aldaar op 

7 februari 1909, volg Xl [blz. 150]. 
7 Anna, geboren te Strijen op 23 april 1844, overleden na 2 november 1918, 

volg Xm [blz. 151]. 
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IXk Aaltje Waalboer, dochter van Hendrik Arijszn Waalboer (VIIIh) [blz. 112] en 
Emmigje Cornelisdr Batenburg, geboren te 's-Gravendeel op 29 augustus 1798, 
gedoopt op 30 augustus 1798, overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 1 april 1880, 
gehuwd te 's-Gravendeel op 30 april 1820 met Gerrit de Graaf, zoon van Teunis de 
Graaf en Jaapje van Driel, geboren in 1794, overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 
24 augustus 1860. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Teunis, geboren te 's-Gravendeel op 26 december 1819, overleden te 
Hendrik-Ido-Ambacht op 3 juli 1877. 

2 Emmigje, geboren te 's-Gravendeel op 16 maart 1822, overleden op 
8 maart 1823. 

3 Hendrik, geboren te 's-Gravendeel op 14 mei 1823, overleden te 
Hendrik-Ido-Ambacht op 10 januari 1861. 

4 Jaapje, geboren te 's-Gravendeel op 10 juli 1825. 
5 Emmigje, geboren te 's-Gravendeel op 17 augustus 1827, overleden te 

Hendrik-Ido-Ambacht op 6 februari 1894. 
6 Maaijke, geboren te 's-Gravendeel op 24 augustus 1832. 
7 Adriana, geboren te 's-Gravendeel op 3 augustus 1835, overleden te 

Sandelingen Ambacht op 12 juli 1850. 
8 Bastiaan, geboren te 's-Gravendeel op 24 januari 1837. 

 
IXl Adriana Waalboer, dochter van Hendrik Arijszn Waalboer (VIIIh) [blz. 112] en 

Emmigje Cornelisdr Batenburg, geboren te 's-Gravendeel op 27 maart 1801, gedoopt 
op 29 maart 1801 (getuige: Teuntje Waalboer), overleden aldaar op 9 november 1832, 
gehuwd te 's-Gravendeel op 20 november 1824 met Arij de Kreek, zoon van Willem 
de Kreek en Saartje de Boer. 

 Uit dit huwelijk: 
1 Willem, geboren te 's-Gravendeel op 2 mei 1825, overleden op 11 

maart 1830. 
2 Immetje, geboren te 's-Gravendeel op 1 april 1828, overleden op 9 

februari 1832. 
3 Willem, geboren te 's-Gravendeel op 16 november 1831, overleden op 

2 april 1832. 
4 zoon, doodgeboren te 's-Gravendeel op 8 november 1832. 
 
Adriana Waalboer 
 
De geboorte van haar kind, van het mannelijk geslacht, op 8 november 1832 heeft 
Adriana niet overleefd. Op 13 november 1832 werd zij samen met haar kind in ’s 
Gravendeel in één kist begraven. Voor het luiden van de grote klok een half uur en 
de kleine klok een half uur moest ƒ 5,60 betaald worden. 
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IXm Anna Waalboer, dochter van Hendrik Arijszn Waalboer (VIIIh) [blz. 112] en 
Emmigje Cornelisdr Batenburg, gedoopt te 's-Gravendeel op 15 januari 1803, 
overleden te Yerseke op 30 oktober 1891. 

 
 kind: 

 Anna Waalboer, geboren te 's-Gravendeel op 4 maart 1827, overleden te 
Yerseke op 12 april 1893, volg Xn [blz. 151]. 

 
  gehuwd te 's-Gravendeel op 13 februari 1834 met Aalbert van Prooijen, zoon 

van Abraham van Prooijen en Ariaantje van de Graaf, geboren te Heinenoord op 
14 januari 1806, gedoopt op 26 januari 1806, overleden te Mijnsheerenland op 
12 januari 1876. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Adriaantje, geboren te Strijen in 1835, gehuwd met Matthijs Troost, 
geboren te Mijnsheerenland in 1824. 

 
IXn Arie Waalboer, zoon van Hendrik Arijszn Waalboer (VIIIh) [blz. 112] en Emmigje 

Cornelisdr Batenburg, geboren te 's-Gravendeel op 9 maart 1805, overleden te 
Dubbeldam op 21 mei 1857, gehuwd te 's-Gravendeel op 5 oktober 1837 met 
Cornelia van der Stel, dochter van Arie van der Stel en Bastiaantje van der Giessen, 
geboren te 's-Gravendeel op 15 maart 1820, overleden te Dubbeldam op 
1 september 1866. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Hendrik, geboren te 's-Gravendeel op 4 december 1838, overleden te 
Dubbeldam op 21 september 1920, volg Xo [blz. 152]. 

2 Bastiaantje, geboren te 's-Gravendeel op 18 april 1840. 
3 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 24 augustus 1841, overleden te 

Wieldrecht op 8 februari 1852. 
4 Emmigje, geboren te 's-Gravendeel op 1 juli 1843, overleden te 

Dubbeldam op 30 augustus 1870, volg Xp [blz. 152]. 
5 Gijsbert, geboren te 's-Gravendeel op 16 september 1845, overleden te 

Wieldrecht Louisapolder op 2 juni 1852. 
6 Wouter, geboren te 's-Gravendeel op 3 maart 1849, overleden te 

Zwijndrecht op 24 november 1934, volg Xq [blz. 154]. 
7 Bastiaantje, geboren te Wieldrecht op 18 augustus 1852, overleden te 

Dubbeldam op 15 maart 1931, volg Xr [blz. 154]. 
 
IXo Maaike Bastiaansdr Waalboer, dochter van Bastiaan Corneliszn Waalboer 

(VIIIk) [blz. 113] en Neeltje Stevensdr Snijders, geboren te 's-Gravendeel op 
2 augustus 1815, overleden te Strijen op 11 december 1889, gehuwd te Strijen op 
25 april 1839 met Pieter Dekker, zoon van Jan Dekker en Esther Klootwijk, geboren 
te Strijen op 11 februari 1818, overleden op 5 december 1885. 

 
 Uit dit huwelijk: 

Jan, geboren te Strijen in 1841, gehuwd te Strijen op 30 juli 1879 met 
Willemijntje Verschoor. 
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Schenkeldijk ’s-Gravendeel 

 
IXp Cornelis Bastiaanszn Waalboer, zoon van Bastiaan Corneliszn Waalboer 

(VIIIk) [blz. 113] en Neeltje Stevensdr Snijders, geboren te 's-Gravendeel op 
11 november 1821, overleden aldaar op 31 december 1899, gehuwd te Strijen op 
1 mei 1847 met Judith Bervoets, dochter van Huibert Bervoets en Lijntje den Hartog, 
geboren op 4 november 1811, overleden te 's-Gravendeel op 16 februari 1892. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Neeltje Cornelisdr, geboren te 's-Gravendeel op 13 juli 1848, overleden 
te 's-Gravendeel op 7 mei 1865. 

2 Huibert Cornelisz., geboren te 's-Gravendeel op 7 februari 1850, 
overleden te Dubbeldam op 27 augustus 1910, volg Xs [blz. 154]. 

3 Bastiaan Cornelisz., geboren te 's-Gravendeel op 5 maart 1852, overleden 
te Strijen op 20 februari 1920, volg Xt [blz. 156]. 

 
IXq Lijntje Cornelisdr Waalboer, dochter van Cornelis Cornelisz. Waalboer 

(VIIIo) [blz. 115] en Maria Ariensdr Kooijman (VIIIn) [blz. 114], geboren te 
's-Gravendeel op 20 april 1782, overleden te Klaaswaal op 17 augustus 1842, 
ondertrouw te 's-Gravendeel op 9 november (slachtmaand) 1810, gehuwd met 
Laurens van Dijk, zoon van Simon van Dijk en Jannigje Blaak, geboren te Westmaas 
in 1783, overleden te Klaaswaal op 16 juli 1858.  

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel in 1812. 
2 Jannigje, geboren te 's-Gravendeel op 28 december 1813. 
3 Laurens, geboren te 's-Gravendeel op 28 december 1813. 
4 Jannigje, geboren te 's-Gravendeel op 3 juli 1815, overleden op 

23 september 1815. 
5 Jannige, geboren te ’s-Gravendeel op 19 oktober 1816, overleden op 

2 december 1816.  
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6 Willempje, geboren te 's-Gravendeel op 3 december 1818, overleden op 
3 februari 1821. 

7 Maria, geboren te 's-Gravendeel op 2 september 1820, overleden op 
30 november 1820.  

8 Sijmen, geboren te 's-Gravendeel op 29 januari 1822, overleden te 
Klaaswaal op 26 februari 1869. 

9 Willem, geboren te Westmaas op 18 maart 1823, overleden te Klaaswaal 
op 20 juni 1824. 

10 Willem, geboren te Klaaswaal op 30 januari 1825, overleden op 
4 november 1825. 

11 Andries, geboren te Klaaswaal op 7 juni 1826, overleden te Klaaswaal op 
5 maart 1916. 

12 Jannigje, geboren te Klaaswaal op 27 november 1829, overleden op 
5 december  1829. 

13 Maria, geboren te Klaaswaal op 27 november 1829, overleden op 
8 december 1829. 

 

 
 

Cornelis Cornelisz Waalboer 
Volgens de Nationale 

Militie was het signalement van 

Cornelis: 

 
‘Lengte 5 voet 2 duim 
Aangezigt ovaal 
Voorhoofd rond 
Ogen blouw 
Neus ordinair 
Mond idem 
Kin rond 
Haar bruin 
Wenkbrauwen bruin 
Merkbare teekenen geene’ 
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IXr Cornelis Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer (VIIIo) [blz. 115] en 
Maria Ariensdr Kooijman (VIIIn) [blz. 114], geboren te Strijen op 19 maart 1784, 
gedoopt op 28 maart 1784, bouwknecht, boerenknecht, arbeider, overleden te 
Willemstad op 29 juni 1819, gehuwd te Fijnaart op 27 december 1817 met Pieternella 
Orteleé, dochter van Dirk Orteleé en Elsje Valk, geboren te Willemstad op 
16 april 1792, gedoopt op 22 april 1792, arbeidster, overleden te Willemstad op 
23 november 1823. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Maria, geboren te Willemstad op 5 mei 1818, overleden te Willemstad op 
12 december 1855, volg Xu [blz. 156]. 

2 Cornelis Cornelis Geert, geboren te Willemstad op 9 november 1819, 
overleden te Velp op 13 november 1904, volg Xv [blz. 157]. 

 
IXs Huig Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer (VIIIo) [blz. 115] en Teuna 

Huigsdr Klein, geboren te 's-Gravendeel op 31 juli 1792, gedoopt op 
5 augustus 1792, arbeider, overleden te Maasdam op 22 november 1847, gehuwd te 
Mijnsheerenland op 2 mei 1819 met Pieternella Barendregt, dochter van Cornelis 
Barendregt en Anna Klinge, geboren te 's-Gravendeel op 18 april 1794, overleden te 
Westmaas op 13 januari 1859. Het gezin verhuisde op 3 mei 1845 van 
Mijnsheerenland naar Maasdam. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 dochter, doodgeboren te Mijnsheerenland op 3 maart 1820. 
2 zoon, doodgeboren te 's-Gravendeel op 9 augustus 1821. 
3 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 29 maart 1826, overleden op 

14 juni 1828. 
4 Anna, geboren te Mijnsheerenland op 19 maart 1829, overleden op 

21 juli 1830. 
5 Anna, geboren te Mijnsheerenland op 1 december 1830, overleden op 

18 februari 1832.  
6 Cornelis, geboren te Mijnsheerenland op 22 oktober 1834, overleden op 

30 november 1834. 
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Huig Waalboer 
 
Huig werd in 1832 op zijn veertigste jaar ingeschreven voor de landstorm. Zijn lengte was 5 
voet, 2duim en 1 streek.  
 
De Landstorm was een leger van bewapende burgers dat opgericht werd ter ondersteuning van 
het reguliere leger. Tijdens de Napoleontische oorlogen werd door onder meer Oostenrijk, 
Pruisen en Nederland het bevel gegeven aan de mannelijke burgerbevolking om zich te 
organiseren en te bewapenen. Uit de notabelen van de gemeenschap werden officieren gekozen. 
In enkele gevallen werden wapens en uniformen uitgereikt, maar veelal dienden de burgers zelf 
hun wapens mee te nemen. Wel werden vaak rangonderscheidingstekens voorgeschreven. 
Door de bezetter werd in 1940 de Landstorm opgeheven. 

 

 De Landstorm van ’s-Graveland voor Naarden, 19 januari 1814 (detail) 
 

IXt Jan Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer (VIIIo) [blz. 115] en Teuna 
Huigsdr Klein, geboren te 's-Gravendeel op 1 augustus 1794, gedoopt op 
10 augustus 1794, vlasser, later winkelier te 's Gravendeel, overleden te Strijen op 
7 juli 1872, gehuwd te 's-Gravendeel op 3 oktober 1825 met zijn nicht Huigje 
Verrijp, dochter van Cornelis Verrijp en Maaike Huigsdr Klein, geboren te 
's-Gravendeel op 20 mei 1799, overleden te Strijen op 19 januari 1876. Het gezin 
woonde aan de Schenkeldijk. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Teuna, geboren te 's-Gravendeel op 12 augustus 1826, overleden op 
12 januari 1828, begraven op 17 januari 1828. 

2 Teuna, geboren te 's-Gravendeel op 26 december 1829, overleden te 
Strijen op 6 mei 1846. 

3 Cornelis, geboren te Strijen op 9 november 1832, overleden op 
3 december 1832. 

4 Maaike, geboren te Strijen op 9 april 1834, overleden te Strijen op 
13 april 1834. 

5 Cornelis, geboren te Strijen op 10 februari 1837, overleden te Strijen op 
18 februari 1901, volg Xw [blz. 158]. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewapening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burger
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IXu Arie Cornelisz Waalboer, zoon van Cornelis Cornelisz. Waalboer (VIIIo) [blz. 115] en 
Teuna Huigsdr Klein, geboren te 's-Gravendeel op 1 augustus 1798, gedoopt op 
5 augustus 1798, vlasser, overleden te 's-Gravendeel op 29 mei 1860, gehuwd te Strijen 
op 7 mei 1823 met Cornelia van Prooijen, dochter van Aalbert Aerts van Prooijen en 
Neeltje Jac. van der Linden, geboren te Strijen op 30 augustus 1798, gedoopt op 
2 september 1798, overleden te 's-Gravendeel op 10 augustus 1848.  

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Teuna, geboren te 's-Gravendeel op 12 december 1824, overleden te 
's-Gravendeel op 11 april 1893, volg Xx [blz. 159]. 

2 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 7 juli 1826, overleden aldaar op 
7 januari 1882, volg Xy [blz. 160]. 

3 Hendriksje, geboren te 's-Gravendeel op 1 oktober 1827, overleden op 
26 januari 1845, begraven op 30 januari 1845. 

4 Trijntje, geboren te 's-Gravendeel op 5 februari 1831, overleden op 
12 februari 1833, begraven op 16 februari 1833. 

5 Trijntje, geboren te 's-Gravendeel op 27 februari 1834, overleden op 
10 februari 1868, begraven op 13 februari 1868. 

6 Aalbertje, geboren te 's-Gravendeel op 3 december 1838, overleden op 
12 maart  1840. 

7 Kesina, geboren te 's-Gravendeel op 3 december 1838, overleden op 
25 december 1838. 

 
IXv Sophia Elizabeth Waalboer, dochter van Hendrik Waalboer (VIIIu) [blz. 122] en 

Maria Magdalena Gräger,  geboren te Gross Warsleben [Duitsland] op 
19 augustus 1809, overleden te Leiden op 3 september 1844, gehuwd te Leiden op 
1 oktober 1829 (getuigen: ‘Johannes Waalboer, commissaris van het wagenveer, grootvader 
van de bruid. Pieter Leonardus Jacobus Secrève, kleedermaker op de Garenmarkt.Gerrit 
Noese en Jean Perin’) met Johannes Mattheus Secrève, zoon van Jacobus Secrève en 
Catharina de Jong, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 5 juni  1806, 
commissionair, overleden te Leiden op 16 juli 1879. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Hendrik, geboren te Leiden op 11 augustus 1830, overleden 
na 4 maart 1857. 

2 Catherine Jaqueline, geboren te Leiden op 24 november 1831, overleden 
op 31 januari 1832. 

3 Marie Madelaine Elisabeth, geboren te Leiden op 31 maart 1833, 
overleden te Leiden op 17 september 1902. 

4 Sophie Elisabeth, geboren te Leiden op 24 juli 1835, overleden op 
26 augustus 1835. 

5 Sophie Elisabeth, geboren te Leiden op 18 juni 1837, overleden te Leiden 
op 20 november 1907. 

6 Catherine Jaqueline, geboren te Leiden op 19 december 1838, overleden 
op 8 december 1847. 

7 Jeanette Petronnelle, geboren te Leiden op 27 maart 1841. 
8 Jeannette Mathilde Henriëtte, geboren te Leiden op 29 oktober 1843. 

  



naar Inhoud 
140 

IXw Margaretha Elisabeth Waalboer, dochter van Hendrik Waalboer 
(VIIIu) [blz. 122] en Maria Magdalena Gräger, geboren te 
Gross Warsleben [Duitsland] op 14 mei 1812, overleden te Rotterdam op 
7 april 1868, gehuwd te Leiden op 3 september 1835 (getuigen: ‘Johannes Matthijs 
Secrève, zwager van de bruid, Hendricus Bernardus van Coenenhoven, Matthijs Nieuwkuyk 
en Gregorius Rutten, broeder des echtgenoots’) met Jacob Rutten, zoon van Jacob 
Rutten en Petronella Toorens, geboren te Rotterdam op 8 september 1813, overleden 
aldaar op 29 april 1866. Margaretha woonde aan de Hogewoerd te Leiden en Jacob 
aan de Garenmarkt Wijk 2 nr. 176. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jacob, geboren te Rotterdam op 7 oktober 1836, overleden te Rotterdam 
op 21 juli 1913. 

2 Hendrik, geboren te Rotterdam op 2 april 1838, overleden op 13 juli 1838. 
3 Henri, geboren op 24 april 1841, overleden op 23 juli 1842. 

 
IXx Maria Alida Waalboer, dochter van Bernardus Waalboer (VIIIv) [blz. 123] en 

Geertruida van Leeuwen, geboren te Gouderak op 5 april 1811, gedoopt op 
21 april 1811 (getuige: Alida Waalboer geb. Houtman), overleden te Rotterdam op 
28 juni 1850, gehuwd te Rotterdam op 2 december 1840 met Hendrik Beijersbergen, 
zoon van Willem Beijersbergen en Maria Desellier, weduwnaar van Magdalena den 
Hollander, geboren te Wassenaar in februari 1799, overleden te Rotterdam op 
21 mei 1857. 

 
 Uit dit huwelijk: 

 Bernardus Hendrikus, geboren te Rotterdam op 23 december 1841, 
overleden aldaar op 21 juni 1897, gehuwd (1) met Theodora Wijmans. 
Gehuwd (2) met Jacoba Maria Helena Antonisse.  
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Tiende generatie 

Boudewijn Michiel Waalboer                                   Elisabeth Burgers  
 
 
Xa Boudewijn Michiel Waalboer, zoon van Anna Waalboer (IXc) [blz. 126], geboren te 

Zevenbergen op 27 februari 1843, gedoopt te Zevenbergen op 2 april 1843, arbeider, 
horlogemaker, overleden te Zevenbergen op 24 oktober 1919, gehuwd te 
Zevenbergen op 26 juli 1867 (Boudewijn: ‘arbeider; voldaan aan de Wet op de Nationale 
Militie. Meerderjarig en natuurlijke zoon van Anna Waalboer, dagloonster’) met Elisabeth 
Burgers, dochter van Dingeman Burgers en Adriana Snijders, geboren te Willemstad 
op 12 maart 1834, dienstbode,  arbeidster, overleden te Zevenbergen op 
18 december 1916, begraven op 20 december 1916. 

 Volgens het Bevolkingsregister 1860- 1870 woonde het gezin Zandberg 65. Zandberg 
is een voormalige buurtschap, gelegen in de huidige gemeente Moerdijk. Het lag 
tussen Klundert en Moerdijk, op de plaats van het huidige industrieterrein 
Moerdijk. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Joanna, geboren te Zevenbergen op 24 november 1867, overleden op 
29 augustus 1872. 

2 Dingeman, geboren te Zevenbergen op 16 september 1869, overleden op 
25 augustus 1872. 

3 Cornelis, geboren te Zevenbergen op 13 september 1871, overleden op 
12 januari 1872. 

4 Dingeman, geboren te Zevenbergen op 20 november 1873, overleden te 
Zevenbergen op 19 maart 1953, volg XIa [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

5 Johannes Cornelis, geboren te Zevenbergen op 3 augustus 1875, 
overleden op 19 oktober 1875. 

6 Johanna Adriana, geboren te Zevenbergen op 15 juni 1877, overleden op 
16 oktober 1877. 

7 Johannes Adrianus, geboren te Zevenbergen op 14 augustus 1878, 
overleden op 12 december 1878. 
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Boudewijn Michiel Waalboer 
 
Op 27 februari 1843 wordt Boudewijn Michiel Waalboer geboren. In tegenstelling tot de 
geboorteakte, waarin Michiel staat, staat in het doopboek Machiel. Zijn vader was voor de 
officiële instanties onbekend en Boudewijn krijgt wettelijk de achternaam van zijn moeder. 
Na het huwelijk van zijn moeder met Machiel van Mourick in 1848 blijft Boudewijn bij zijn oma 
Pieternella wonen. Kennelijk mocht hij niet met zijn moeder mee naar de Langenoordstraat. 
Boudewijn heeft zijn grootvader Cornelis nooit gekend, want deze overleed op 1 februari 1842 
op achtenveertigjarige leeftijd. Pieternella is met haar hele gezin ná 1850 verhuisd naar de 
Zandweg. Haar beroep was intussen veranderd van huisvrouw in arbeidster. 
Toen Boudewijn veertien jaar was overleed zijn grootmoeder en werd hij opgenomen in het 
gezin van zijn oom Cornelis Pieter en Tanneke Kranendonk, die in Slikgat op nummer 121 
woonden. Op 21 april 1862 doet Boudewijn Michiel belijdenis in de Nederlands Hervormde 
kerk te Zevenbergen. In 1863 werd Boudewijn Michiel ingeschreven voor de Nationale Militie 
en vervolgens afgekeurd omdat hij te klein was, kleiner dan de toen vereiste 1 m 57 cm. Of was 
het hem gelukt om op de een of andere manier "te klein te zijn"? 

 
 

Doop Boudewijn Machiel 
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In de jaren 1866 en 1867 verhuist hij zes keer: van Zevenbergen naar Standdaarbuiten, weer 
naar Zevenbergen, naar Standdaarbuiten, Zevenbergen, Fijnaart en ten slotte weer naar 
Zevenbergen. In 1867 stond Boudewijn ingeschreven als dienstknecht in Fijnaart en Heijningen.  
Op 26 juli 1867 trouwt Boudewijn met de negen jaar oudere Elisabeth Burgers uit Willemstad.  
Volgens de huwelijksakte was hij toen arbeider. Het paar gaat aan de Klundertscheweg wonen 
op nummer A 52, later 680, daarna woonden ze in de Zandweg, vermoedelijk de Hazeldonkse 
Zandweg. Vervolgens woont het gezin, vader, moeder en zoon Dingeman, het enig nog in leven 
zijnde kind van de zeven, aan de Noordhaven, nummer 552.  
Op 16 juni 1877 geeft Boudewijn Michiel de geboorte van zijn dochter Johanna Adriana aan. In 
deze akte staat de eerste vermelding van zijn beroep als horlogemaker. Later, na 1894, verhuist 
het gezin naar de Langenoordstraat en woont op nummer A748. Dit is het huisnummer in wijk 
A, vermoedelijk de huidige Langenoordstraat 120. 
Boudewijn Michiel zal vernoemd zijn naar zijn op jonge leeftijd overleden ooms Boudewijn 
(1818-1842) en Michiel (1812-1833). Waarschijnlijk heeft Machiel van Mourick nooit gewild dat 
een kind van Antje en een andere man bij hem zou intrekken. De naam van de biologische 
vader van Boudewijn Michiel zal wel onbekend blijven. 

 

 

Langenoordstraat 120 
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Xb Huibertje Josina Waalboer, dochter van Johannes (Jan) Waalboer (IXe) [blz. 129] en 
Cornelia Martijntje Schreuders, geboren te Zevenbergen op 7 december 1862, 
overleden te Rotterdam op 20 januari 1942, gehuwd te Zevenbergen op 2 mei 1890 
met Johannis de Wit, zoon van Simon de Wit en Maria de Pendert, geboren te 
Dinteloord op 21 maart 1863, wagenmaker, overleden te Rotterdam op 16 mei 1940. 

  
 Uit dit huwelijk: 

1 Simon Johannes, geboren te Zevenbergen op 19 januari 1891, op 
29 september 1893. 

2 Cornelia Maria, geboren te Zevenbergen op 7 mei 1892, gehuwd te 
Rotterdam op 15 april 1915 met Leendert Johannes Boogerd, geboren te 
Kralingen in 1893.  

3 Maria Cornelia, geboren te Zevenbergen op 20 december 1893. 
4 Johanna Josina, geboren te Zevenbergen op 9 juli 1895. 

 
Xc Josinus Waalboer, zoon van Johannes (Jan) Waalboer (IXe) [blz. 129] en Cornelia 

Martijntje Schreuders, geboren te Zevenbergen op 22 maart 1867, arbeider, 
bootwerker, overleden te Poortugaal op 29 mei 1918, ondertrouw te Zevenbergen op 
8 december 1895, gehuwd te Zevenbergen op 20 december 1895 met Wilhelmina 
Cornelia Siereveld, dochter van Jan Siereveld en Elizabeth van Prooijen, geboren te 
Dinteloord op 13 juni 1873, overleden te Rotterdam op 5 april 1944. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelia Elisabeth, geboren te Zevenbergen op 26 april 1896, overleden 
te Rotterdam op 8 november 1964, volg XIb [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

2 Johannes Pieter, geboren te Zevenbergen op 1 december 1897, overleden 
te Rotterdam op 9 april 1980, gehuwd te Rotterdam op 11 maart 1925 met 
Neeltje Mastenbroek, dochter van Leendert Mastenbroek en Cornelia 
Gelderblom, geboren te Rotterdam op 20 mei 1899. 

3 Elisabeth, geboren te Zevenbergen op 27 mei 1899, overleden op 
25 maart 1900. 

4 Elisabeth, geboren te Zevenbergen op 31 januari 1901, overleden op 
16 maart 1902. 

5 Huibertje, geboren te Zevenbergen op 8 juni 1902, gehuwd te Rotterdam 
op 19 december 1923 met Hugo Liefhebber, zoon van Hugo 
Liefhebber en Ploontje Goudzwaard, geboren te Rotterdam op 
19 juni 1900, overleden op 27 mei 1931.  

6 Elisabeth Cornelia, geboren te Zevenbergen op 10 mei 1904, overleden te 
Rotterdam op 7 juli 1988, volg XIc [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

7 Petronella Wilhelmina, geboren te Zevenbergen op 2 mei 1906, 
gehuwd te Rotterdam op 11 maart 1925 met Johan Christoffel Hendrik 
Boekhout, zoon van Pieter Boekhout en Catharina Johanna Hollanders, 
geboren te Rotterdam op 21 september 1901. 

8 dochter, doodgeboren te Rotterdam op 10 juli 1907. 
9 Bastiaan Jacob, geboren te Rotterdam op 14 mei 1909, overleden op 

7 november 1911. 
10 zoon, doodgeboren te Rotterdam op 29 februari 1912. 
11 Wilhelmina Cornelia, geboren te Rotterdam op 12 februari 1913, 
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overleden op 25 juli 1928. 
12 dochter, doodgeboren te Rotterdam op 29 juni 1915. 

Josinus Waalboer 
 
Het gezin van Josinus verhuisde op 3 juli 1907 naar Rotterdam en woonde voor die tijd in de 
Lange Noordstraat te Zevenbergen. In een processtuk bij de Arrondissementsrechtbank te 
Breda wordt Josinus op 18 oktober 1894 ervan beschuldigd dat hij: "’op den 24 September 1894 te 
Zevenbergen Martijn de Vries opzettelijk heeft geslagen en mishandeld’. Josinus verklaarde ‘Ik was 
dronken en weet er niets van’. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van tien gulden plus de 
proceskosten of elf dagen hechtenis. 
 
Xd Pieternella Waalboer, dochter van Cornelis Pieter Waalboer (IXf) [blz. 129] en 

Tanneke Kranendonk, geboren te Zevenbergen op 22 februari 1857, overleden te 
Haarlem op 10 april 1934, gehuwd te Zevenbergen op 15 mei 1885 met Gerrit 
Heijstek, zoon van Cornelis Heijstek en Maria Lambrechts, geboren te Willemstad 
op 9 september 1857, arbeider, overleden te 's-Gravenhage op 30 april 1911. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriana Cornelia Heijstek, geboren te Zevenbergen op 15 juni 1879, 
overleden te Hillegersberg op 6 maart 1938, gehuwd te Rotterdam op 
18 september 1901 met Cornelis Johannes Liefbroer, zoon van Cornelis 
Johannes Liefbroer en Maria Keukelaar, geboren te Kortgene op 15 maart  
1873. Bij het huwelijk van Pieternella en Gerrit Heijstek werd Adriana 
erkend en gewettigd. 

2 Cornelis Gerrit, geboren te Zevenbergen op 3 april 1886, overleden te 
Haarlem op 17 februari 1929. 

3 Jacobus Boudewijn, geboren te Rotterdam op 26 december 1892, 
gehuwd te Haarlem op 13 augustus 1925 met Cornelia Petronella van 
Niekerken, dochter van Hermanus Theodorus Cornelia Petronella van 
Niekerken en Dieke Andries Keuning, geboren te Haarlem in 1897. 

4 zoon, doodgeboren te Rotterdam op 14 september 1894. 
 
Xe Cornelia Johanna Waalboer, dochter van Cornelis Pieter Waalboer 

(IXf) [blz. 129] en Tanneke Kranendonk, geboren te Zevenbergen op 5 mei 1858, 
verhuisde op 8 juli 1885 naar Heemstede en overleed te Vught op 15 november 1888,  

  
 kind: 

 zoon, doodgeboren te Zevenbergen op 3 november 1879. 
 
Xf.       Boudewijn Jacobus Waalboer, zoon van Cornelis Pieter Waalboer (IXf) [blz. 129] en 

      Tanneke Kranendonk, geboren te Zevenbergen op 16 februari 1865, koetsier, 
      overleden te Dordrecht op 25 maart 1892, gehuwd te Zevenbergen op 
      3 december 1886 (Omdat beide ouders van Boudewijn voor zijn huwelijk overleden 
      waren, werd toestemming voor zijn huwelijk gegeven door zijn voogd Boudewijn 
      Michiel Waalboer) met Johanna Oosterdag, dochter van Pieter Oosterdag en  
      Jannetje Remie, geboren te Klundert op 2 januari 1865, overleden na 26 oktober 1922. 
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Uit dit huwelijk: 
1 Cornelis Pieter, geboren te Dordrecht op 

6 januari 1888, kantoorbediende, overleden aldaar op 5 januari 1959, 
gehuwd te Dordrecht op 7 mei 1914 met Barendina Klasina van den 
Heuvel, dochter van Jacob Maarten van den Heuvel en Barendina 
Klasina Ponsen, geboren te Dordrecht op 30 maart 1887, overleden te 
Dordrecht op 2 oktober 1971. 

2 Pieter Boudewijn, geboren te Dordrecht op 1 mei 1891, overleden op 
6 juli 1894. 

3 Wouterina Jacoba, geboren te Dordrecht op 12 juni 1892, overleden te 
Gouda op 13 januari 1963, gehuwd te Dordrecht op 28 februari 1917 met 
Dirk de Klerk, zoon van Tjesse de Klerk en Anna Maria Roos, geboren te 
Dordrecht op 14 februari 1888, overleden te Gouda op 29 oktober 1977. 

 
Xg Jacobus (Koos) Waalboer, zoon van Cornelis Pieter Waalboer (IXf) [blz. 129] en 

Tanneke Kranendonk, geboren te Zevenbergen op 9 september 1870, smid, arbeider, 
karreman, sledenaar, koetsier bij Van Twist in Dordrecht,  overleden te Dordrecht 
op 30 maart 1948, begraven te Dordrecht op 1 april 1948, ondertrouw te Dordrecht 
op 16 november 1898, gehuwd op 1 december 1898, (gescheiden te Dordrecht op 
17 augustus 1923) met Willemina Wissink, dochter van Gerrit Albert Wissink en 
Willemina de Ridder, geboren te Dordrecht op 25 juli 1879, overleden te Dordrecht 
op 17 april 1952. In 1907 woonde het gezin aan het Geldeloozepad 9 in Dordrecht en 
in 1909 in een zijstraat daarvan, Hellingen 29. 

 

 

Koos Waalboer, koetsier te Dordrecht 
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 Uit dit huwelijk: 
 

1 Jacobus Cornelis Pieter (Koos), geboren te Dordrecht op 
27 augustus 1899. 

2 Willemina (Mien), geboren te Dordrecht op 26 mei 1901, gehuwd te 
Dordrecht op 9 december 1920 met Dirk Dooren, zoon van Gerrit 
Dooren en Willemina Arenoe, geboren te Dordrecht in 1898. 

3 Tanneke, geboren te Dordrecht op 24 augustus 1902, overleden te 
Eindhoven op 6 april 1978, volg XId [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

4 Alida, geboren te Dordrecht op 11 augustus 1905. 
5 Gerrit (Geert), geboren te Dordrecht op 1 juni 1907, overleden te 

Dordrecht op 29 november 1973, volg XIe [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

6 Cornelis, geboren te Dordrecht op 2 augustus 1909, overleden te 
Dordrecht op 17 september 1909. 

7 Cornelis Pieter, geboren te Dordrecht op 24 juli 1912. 
8 Pieternella, geboren te Dordrecht op 28 december 1913. 
9 Boudewijn (Wout), geboren te Dordrecht op 7 januari 1918, overleden te 

Dordrecht op 7 juli 1982, volg XIf [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

10 Pieter, geboren te Dordrecht op 17 september 1923, overleden te Weert 
op 2 september 1966, volg XIg [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
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   Willemina de Ridder         Willemina Wissink  

  
 
Willemina Wissink, gehuwd (2) te  Dordrecht op 16 mei 1935 met Pieter Spronkers, zoon van 
 Bastiaan Spronkers en Catharina van de Greijn, geboren te Papendrecht op 26 september 1871, 
 schipper, schoenmaker. 
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Pieter Waalboer of Pieter Spronkers? 
 
Als laatste kind in het gezin van Jacobus en Willemina wordt Pieter genoemd. Hij staat 
ingeschreven bij de Burgerlijke Stand als het jongste kind van Jacobus Waalboer en Willemina 
Wissink, terwijl zijn biologische vader Pieter Spronkers is. 
Jacobus en Willemina zijn op 25 mei 1923 gescheiden en Pieter werd op 17 september 1923 
geboren. Volgens de wet krijgt een kind dat binnen een jaar na het uitspreken van de 
echtscheiding wordt geboren de naam van de ex-echtgenoot. 
Na de scheiding trok Willemina in bij Pieter Spronkers, samen met de kinderen Tanneke, Gerrit, 
Cornelis Pieter, Pieternella, Boudewijn en Pieter. Boudewijn ging al weer spoedig bij zijn vader 
wonen.  
Pieter Spronkers was gehuwd met Lijntje de Zeeuw. Het echtpaar had tien kinderen. Sinds 1920 
waren zij gescheiden van tafel en bed, maar een echtscheiding werd pas in 1930 uitgesproken. 
Na het overlijden van Lijntje de Zeeuw trouwden Pieter Spronkers en Willemina Wissink op 16 
mei 1935 te Dordrecht. Pieter Spronkers overleed op 10 februari 1938 op 66-jarige leeftijd. 
De weduwe Spronkers, winkelierster, verhuisde in 1939 samen met Pieter Waalboer – leerling 
etaleur- van de Raamstraat naar de Vredehof. Daar nam ze de oude Jacob Waalboer, bijna blind 
en bedlegerig op in huis om hem te verzorgen. Jacob overleed op 30 maart 1948. 
In 1949 woonde Willemina nog steeds in de Vredehof, evenals Boudewijn, Cornelis Pieter en 
Pieternella. Pieter was inmiddels gehuwd en stond ingeschreven als etaleur in de Jan 
Schoutenstraat te Dordrecht. Willemina overleed op 17 april 1952. 
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Xh Adriana de Kreek, dochter van Cornelis Corneliszn de Kreek en Maria Hendriksdr 
Waalboer (IXi) [blz. 131], geboren te 's-Gravendeel op 28 september 1830, overleden 
te Rotterdam op 8 februari 1903, gehuwd te Pernis op 15 oktober 1857 met Antonie 
Proost, zoon van Jacob Proost en Cornelia van Luik,geboren te Vlaardingen in 1809, 
overleden te Pernis op 25 december 1897. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis Willem, geboren te Pernis in 1859, overleden aldaar op 
14 maart 1922. 

2 Hendrik, geboren te Pernis in augustus 1862, overleden op 
6 januari 1863. 

3 Maria, geboren te Pernis in 1864, overleden te Rotterdam op 
24 november 1918. 

4 Cornelia, geboren te Pernis in 1867, overleden te Charlois op 
12 oktober 1882. 

 
Xi Grietje Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (IXj) [blz. 132] en Teuna van den 

Honaard, geboren te Strijen op 18 mei 1825, overleden te Strijen op 22 maart 1888, 
gehuwd te Maasdam op 28 april 1855 met Arie Tuk, zoon van Pieter Tuk en Huigje 
Kes, geboren te Sint Anthoniepolder op 23 september 1825, overleden te Strijen op 
15 april 1916. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Huigje, geboren te Strijen op 2 augustus 1856, begraven te Strijen op 
4 december 1943, gehuwd te Strijen op 23 mei 1901 met Jacobus Mantel, 
zoon van Gijsbert Mantel en Neeltje Bijl, geboren te Mijnsheerenland in 
1862. 

2 Cornelis, geboren te Strijen op 25 augustus 1857, overleden te Strijen op 
18 januari 1882. 

3 Pieter, geboren te Strijen op 7 december 1858, overleden op 
1 januari 1882. 

4 Emmigje, geboren te Strijen op 1 december 1861, overleden te 
Heinenoord op 3 februari 1940, gehuwd te Strijen op 20 juni 1895 met 
Goris van der Sijde, zoon van Goris van der Sijde en Janna de Heus, 
geboren te Strijen op 4 augustus 1871. 

5 Teunis, geboren te Strijen op 25 juni 1864, overleden op 5 februari 1955, 
gehuwd te Strijen op 7 april 1887 met Cornelia Troost, dochter van Jacob 
Troost en Maartje Noordhoek, geboren te Strijen op 27 januari 1866. 

6 Arie, geboren te Strijen op 6 maart 1869, overleden te Leiden op 
2 augustus 1937, gehuwd te Strijen op 30 december 1897 met Maria van 
Rij, dochter van Fulp van Rij en Lijntje Bezemer, geboren te 
Oud-Beijerland op 2 oktober 1870. 
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Xj Dirk Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (IXj) [blz. 132] en Teuna van den 
Honaard, geboren te Strijen op 25 november 1829, vlasboer, melkboer, overleden te 
Klaaswaal op 26 oktober 1910, gehuwd te Strijen op 23 mei 1862 met Anna 
Schelling, dochter van Jacob Schelling en Teuntje Herwijer, geboren te Strijen op 
15 augustus 1825, overleden te Strijen op 25 september 1890. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jannigje, geboren te Strijen op 20 april 1863, overleden op 27 mei 1863. 
2 Jannigje, geboren te Strijen op 23 december 1864, overleden te Klaaswaal 

op 2 mei 1951, volg XIh [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
3 Teuna, geboren te Strijen op 28 april 1866, overleden te Strijen op 

20 augustus 1940, volg XIi [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
 

Xk Hijndriksje Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (IXj) [blz. 132] en Teuna van 
den Honaard, geboren te Strijen op 5 augustus 1833, overleden te Strijen op 
24 maart 1860, gehuwd te Strijen op 20 mei 1859 met Wouter van der Vinden, zoon 
van Meerten van der Vinden en Maria Volaart, geboren te Strijen op 
4 augustus 1828, arbeider. 

  
 Uit dit huwelijk: 

 Hijndriksje Maria, geboren te Strijen op 9 maart 1860, gehuwd te Strijen 
op 15 mei 1884 met Pieter van Driel, zoon van Poulus van Driel en 
Berbera Hoogvliet, geboren te Strijen op 22 februari 1857. 

 
Xl Tieleman Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (IXj) [blz. 132] en Teuna van den 

Honaard, geboren te Strijen op 15 juli 1838, vlasboer, bij overlijden veehouder, 
overleden te Strijen op 7 februari 1909, gehuwd te 's-Gravendeel op 23 mei 1873 met 
Pieternella Willemiena Bentum, dochter van Johannes Bentum en Willemina 
Adriana Schotsman, geboren te 's-Gravendeel in1837, overleden te Strijen op 
9 oktober 1927. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Teuna Willemina, geboren te Strijen op 22 maart 1875, overleden te 
Strijen op 2 mei 1891. 

2 Johannes Cornelis, geboren te Strijen op 5 juni 1876, overleden te Strijen 
op 1 september 1954, volg XIj [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

 
 In het gezin woonde ook Huigje Tuk, dochter van Arie Tuk en Grietje Waalboer, een 

zuster van Tieleman. 
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Xm Anna Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (IXj) [blz. 132] en Teuna van den 
Honaard, geboren te Strijen op 23 april 1844, overleden na 2 november 1918, 
gehuwd te Strijen op 16 mei 1867 met Jan Hoek, zoon van Bastiaan Hoek en Adriana 
van Ham, geboren te Strijen op 14 februari 1841, koopman, klompenmaker, 
overleden te Bergen op Zoom op 2 november 1918. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriana, geboren te Strijen op 3 mei 1868. 
2 Teuna, geboren te Strijen op 10 mei 1869, overleden te Amersfoort op 

14 november 1958, gehuwd met Dirk Breker. 
3 Neeltje, geboren te Strijen op 23 mei 1870, overleden op 12 april 1872. 
4 Cornelis, geboren te Strijen op 27 juni 1871, overleden op 27 januari 1873. 
5 Bastiaan, geboren te Strijen op 19 augustus 1872, overleden op  
 17 december 1872. 
6 Cornelis, geboren te Strijen op 14 november 1873, overleden op  
 31 december 1873. 
7 Cornelis, geboren te Strijen op 19 december 1874, overleden op 

1 februari 1875. 
8 Cornelis, geboren te Strijen op 6 december 1875, overleden op 

11 januari 1876. 
9 Cornelis, geboren te Strijen op 20 november 1877, overleden op 

19 december 1877. 
10 Cornelis Bastiaan, geboren te Strijen op 20 maart 1879, overleden op 

30 mei 1879. 
11 Neeltje, geboren te Strijen op 13 mei 1880, overleden te Bergen op Zoom 

op 16 augustus 1957. 
12 Cornelia, geboren te Strijen op 15 oktober 1882. 
13 Aagje, geboren te Strijen op 12 maart 1885. 
14 Bastiaan, geboren te Strijen op 1 juli 1886. 

 
Xn Anna Waalboer, dochter van Anna Waalboer (IXm) [blz. 134], geboren te 

's-Gravendeel op 4 maart 1827, overleden te Yerseke op 12 april 1893, gehuwd te 
Goudswaard op 21 april 1854 met Abraham Hartoog, zoon van Kornelis Hartoog en 
Adriana van 't Hof, geboren te Sint Annaland op 12 juli 1825, meekrapdrooger, 
landbouwer, overleden te Yerseke op 13 januari 1897. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, geboren te Yerseke op 16 april 1857, overleden te Yerseke op 
8 december 1933. 

2 Anna, geboren te Yerseke op 15 december 1858. 
3 Leendert, geboren te Yerseke op 13 januari 1860, schipper, overleden te 

Yerseke op 3 mei 1938. 
4 Albert, geboren te Yerseke op 25 juli 1863. 
5 Adriaan, geboren te Yerseke op 2 september 1865, overleden op 

11 maart 1876. 
6 zoon, doodgeboren te Yerseke op 13 oktober 1868. 
7 Adriana, geboren te Yerseke op 26 mei 1871, overleden op 

1 september 1871. 
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Xo Hendrik Waalboer, zoon van Arie Waalboer (IXn) [blz. 134] en Cornelia van der 
Stel, geboren te 's-Gravendeel op 4 december 1838, landarbeider, overleden te 
Dubbeldam op 21 september 1920, gehuwd te Dubbeldam op 4 mei 1865 met 
Maaike Brand, dochter van Arij Brand en Lena van Turenhout, geboren te 
Mijl Krabbe en Nadort op 18 december 1838, overleden te Dubbeldam op 
29 april 1929, begraven te 's-Gravendeel op 2 mei 1929. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 zoon, doodgeboren te Dubbeldam op 17 februari 1866. 
2 Helena, geboren te Dubbeldam op 6 juli 1867, overleden te Dubbeldam 

op 9 december 1918, gehuwd te Dubbeldam op 6 mei 1891 met Huig van 
der Hoek, zoon van Arij van der Hoek en Huibertje Troost, geboren te 
Mijnsheerenland op 14 november 1860. 

3 Arie, geboren te Dubbeldam op 22 januari 1869, overleden te Dordrecht 
op 8 september 1947, volg XIk [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

4 Cornelia, geboren te Dubbeldam op 5 augustus 1870, overleden te 
Dubbeldam op 15 april 1881. 

5 Gijsbert, geboren te Dubbeldam op 10 april 1873, gehuwd te Dubbeldam 
op 22 december 1898 met Adriana van Gemert, dochter van Johannes 
van Gemert en Adriaantje Kleindorst, geboren te Dubbeldam op 
3 november 1871. 

6 Johanna Maria (Han), geboren te Dubbeldam op 28 september 1874, 
overleden aldaar op 5 december 1963, volg XIl [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

7 Emmigje, geboren te Dubbeldam op 21 januari 1877, volg XIm [blz. Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

8 Maaike, geboren te Dubbeldam op 25 februari 1879, overleden te 
Dubbeldam op 7 september 1916, volg XIn [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

9 Cornelis, geboren te Dubbeldam op 9 november 1881, overleden te 
Rotterdam op 21 maart 1951, volg XIo [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

 
Xp Emmigje Waalboer, dochter van Arie Waalboer (IXn) [blz. 134] en Cornelia van der 

Stel, geboren te 's-Gravendeel op 1 juli 1843, overleden te Dubbeldam op 
30 augustus 1870, begraven op 3 september 1870, gehuwd te Dubbeldam op 
7 september 1865 met Willem van Vaalen, zoon van Leendert van Vaalen en 
Hendrika Kamps, geboren te Dubbeldam op 25 juni 1838. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Hendrika, geboren te Dubbeldam op 6 februari 1866, overleden op 
22 maart 1866. 

2 Hendrika, geboren te Dubbeldam op 11 juli 1867, overleden op 
30 september 1867. 

3 Arie, geboren te Dubbeldam op 11 juli 1869, overleden te 's-Gravendeel 
op 26 april 1873. 

4 Hendrika, geboren te Dubbeldam op 11 juli 1869, overleden op 
9 oktober 1869. 
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  Vroeger werd het water uit de sloot gebruikt om potten en pannen schoon te maken. Heel lang heeft het er in 
Dubbeldam nog zo landelijk uitgezien. Pas na 1918 werd een begin gemaakt om het dorp te moderniseren. 
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Xq Wouter Waalboer, zoon van Arie Waalboer (IXn) [blz. 134] en Cornelia van der Stel, 
geboren te 's-Gravendeel op 3 maart 1849, overleden te Zwijndrecht op 
24 november 1934, gehuwd te 's-Gravendeel op 20 november 1873 met Pietertje 
Barendregt, dochter van Pieter Krijnszn Barendregt en Maaike Dorst, geboren te 
's-Gravendeel op 25 mei 1846, overleden te Dubbeldam op 30 oktober 1929. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelia, geboren te Dubbeldam op 16 mei 1874, overleden op 
21 oktober 1875. 

2 Pieter, geboren te Dubbeldam op 1 september 1875, overleden op 
10 februari 1876, begraven te 's-Gravendeel op 11 februari 1876. 

3 Arie, geboren te Dubbeldam op 6 januari 1877, overleden op 30 mei 1877, 
begraven te 's-Gravendeel op 2 juni 1877. 

4 Arie, geboren te Dubbeldam op 15 februari 1878, overleden op 
19 juni 1878, begraven te 's-Gravendeel op 21 juni 1878. 

5 Pieter, geboren te Dubbeldam op 14 april 1879, overleden op 11 juli 1879, 
begraven te 's-Gravendeel op 14 juli 1879. 

6 Arie, geboren te Dubbeldam op 9 mei 1880, overleden op 
25 augustus 1880, begraven te 's-Gravendeel op 28 augustus 1880. 

 
Xr Bastiaantje Waalboer, dochter van Arie Waalboer (IXn) [blz. 134] en Cornelia van 

der Stel, geboren te Wieldrecht (Wieldrecht en Louisapolder) op 18 augustus 1852, 
overleden te Dubbeldam op 15 maart 1931, gehuwd te Dubbeldam op 4 mei 1876 
met Albert Brand, zoon van Cornelis Brand en Barbera Plak, geboren te Wieldrecht 
op 10 februari 1842, arbeider, overleden te Dubbeldam op 31 januari 1913. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelia, geboren te Dubbeldam op 6 december 1876. 
2 Arie, geboren te Dubbeldam op 10 december 1877, overleden te 

Dubbeldam op 17 december 1913. 
3 Berbera, geboren te Dubbeldam op 30 april 1880. 
4 Emmigje, geboren te Dubbeldam op 30 oktober 1881. 
5 Adriaantje, geboren te Dubbeldam op 22 november 1884. 
6 Hendrik, geboren te Dubbeldam op 14 december 1886, overleden op 

29 mei 1888. 
7 Hendrika, geboren te Dubbeldam op 19 oktober 1888. 
8 kind, doodgeboren te Dubbeldam op 18 november 1891. 
9 Albert, geboren te Dubbeldam op 23 maart 1895. 

 
Xs Huibert Cornelisz. Waalboer, zoon van Cornelis Bastiaanszn Waalboer 

(IXp) [blz. 135] en Judith Bervoets, geboren te 's-Gravendeel op 7 februari 1850, 
(getuigen: Jacob Bezemer en Gerrit de Best), spoorwegwerker, spoorwachter, 
overleden te Dubbeldam op 27 augustus 1910, gehuwd (1) te 's-Gravendeel op 
6 mei 1871 met Annigje Snijders, dochter van Jacob Snijders en Willemijntje 
Langerak, geboren te Heinenoord in 1851, overleden te Dubbeldam op 29 april 1887. 
Annigje heeft de geboorte van haar vijftiende kind niet overleefd. 
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 Uit dit huwelijk: 
1 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 21 juli 1871, overleden te 

Rotterdam op 3 november 1939, volg XIp [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

2 Jacob, geboren te Puttershoek op 29 juli 1873, gedoopt te Puttershoek op 
31 augustus 1873, overleden op 14 september 1873. 

3 Willemijntje, geboren te 's-Gravendeel op 28 januari 1875, overleden op 
4 september 1875, begraven op 7 september 1875. 

4 Jacob, geboren te 's-Gravendeel op 5 juli 1876. 
5 Bastiaan, geboren te Dubbeldam op 7 september 1877, overleden op 

28 december 1877. 
6 Bastiaan, geboren te Dubbeldam op 25 december 1878, overleden te 

's-Gravendeel op 22 mei 1950, volg XIq [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

7 kind, doodgeboren te Dubbeldam op 26 oktober 1879. 
8 Willemijntje, geboren te Dubbeldam op 26 oktober 1879, overleden op 

28 oktober 1879. 
9 Willemijntje, geboren te Dubbeldam op 24 juni 1881, overleden op 

30 december  1881. 
10 kind, doodgeboren te Dubbeldam op 11 augustus 1882. 
11 Willemijntje, geboren te Dubbeldam op 11 augustus 1882, overleden op 

31 augustus 1882. 
12 Judik, geboren te Dubbeldam op 4 november 1883, overleden te 

Dordrecht op 2 maart 1960, gehuwd te Dubbeldam op 17 september 1903 
met Gerrit van Noordennen, zoon van Arie van Noordennen en 
Elisabeth Brandwijk, geboren te Giessendam op 30 mei 1882. 

13 Willemijntje, geboren te Dubbeldam op 29 april 1885, overleden op 
2 augustus 1885. 

14 Jan, geboren te Dubbeldam op 26 april 1887, overleden op 1 januari 1888. 
15. kind, doodgeboren te Dubbeldam op 26 april 1887. 

 
 gehuwd (2) te Puttershoek op 3 juli 1887 met Teuntje de Graaf, dochter van Wouter 

de Graaf en Grietje Lindon, geboren te Puttershoek op 25 mei 1851, overleden te 
Dordrecht op 18 mei 1942. Teuntje was weduwe van Pieter de Boer. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Wouter, geboren te Dubbeldam op 13 april 1888, volg XIr [blz. Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

2 Willem, geboren te Dubbeldam op 4 mei 1890. 
3 Margaretha, geboren te Dubbeldam op 22 oktober 1891, overleden te 

Dordrecht op 6 november 1935, gehuwd te Dubbeldam op 22 december 
1932 met Hendrik Bakker. 

4 Neeltje, geboren te Dubbeldam op 22 november 1893, gehuwd te 
Dubbeldam op 28 oktober 1915 met Jan Verhoeven, zoon van Rokus 
Verhoeven en Adriaantje Lucas, geboren te Dubbeldam op 
3 november 1893. 

5 Maaike, geboren te Dubbeldam op 23 mei 1896, volg XIs [blz. Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
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Xt Bastiaan Cornelisz. Waalboer, zoon van Cornelis Bastiaanszn Waalboer 
(IXp) [blz. 135] en Judith Bervoets, geboren te 's-Gravendeel op 5 maart 1852, 
overleden te Strijen op 20 februari 1920, gehuwd te 's-Gravendeel op 21 oktober 1875 
met Eva Cornelia Schouwenburg, dochter van Arie Schouwenburg en Adriana 
Troost, geboren te 's-Gravendeel op 25 september 1851, overleden te Strijen op 
5 maart 1942. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Adriana, geboren te 's-Gravendeel op 4 februari 1879, overleden op 
2 november 1880. 

2 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 2 januari 1883, overleden op 
20 oktober 1883. 

3 Adriana, geboren te 's-Gravendeel in 1890, overleden te Strijen op 
22 februari 1973, gehuwd  te Strijen op 14 mei 1914 met Krijn van 
Dongen, zoon van Cornelis van Dongen en Krijna Noordermeer, 
geboren te Maasdam.  

 
Xu Maria Waalboer, dochter van Cornelis Waalboer (IXr) [blz. 137] en Pieternella 

Orteleé, geboren te Willemstad op 5 mei 1818, overleden te Willemstad op 
12 december 1855, gehuwd te Willemstad op 19 juni 1839 met Willem van Kleef, 
zoon van Willemina van Kleef, geboren te Willemstad op 10 augustus 1818, 
overleden te Willemstad op 28 december 1854. Cornelis Kruisbeek als voogd van 
Maria en Jacob van Dam als toeziend voogd gaven toestemming tot het huwelijk. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Cornelis, geboren te Willemstad op 4 augustus 1840, overleden te 
Willemstad op 9 juni 1914. 

2 Willem, geboren te Willemstad op 24 september 1841, overleden op 
13 oktober 1841. 

3 Willemina, geboren te Willemstad op 31 december 1842, overleden op 
11 juni 1845. 

4 Willem, geboren te Willemstad op 17 augustus 1845, overleden te Soest 
op 20 mei 1921. 

5 Adriaan, geboren te Willemstad op 1 maart 1849, overleden te 
Leidschendam op 10 januari 1927, gehuwd te Numansdorp op 
26 mei 1870 met Fijgje Blokland, dochter van Dirk Blokland en Daantje 
Kranenburg, geboren te Strijen op 7 april 1849. 

6. Pieternella, geboren te Willemstad op 20 december 1851, overleden op 
22 maart 1858. 
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Xv Cornelis Cornelis Geert Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer (IXr) [blz. 137] en 
Pieternella Orteleé, geboren te Willemstad op 9 november 1819, schoenmaker, 
overleden te Velp op 13 november 1904, gehuwd te Rheden op 5 juni 1852 met 
Wilhelmina Kervel, dochter van Arnoldus Kervel en Jenneke Evers, geboren te Velp 
op 3 juni 1822, dienstbode, overleden te Velp op 13 oktober 1886. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Jenneken Pieternella, geboren te Velp op 20 juli 1852, overleden te Velp 
op 1 december 1917, volg XIt [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

2 Cornelis, geboren te Velp op 5 oktober 1853, overleden te Velp op 
3 november 1926, volg XIu [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

3 Antje, geboren te Velp op 13 januari 1855, overleden te Arnhem op 
24 januari 1933, volg XIv [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

4 Arnoldus, geboren te Velp op 9 februari 1856, overleden te Velp op 
10 november 1902, volg XIw [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

5 Maria Everdina, geboren te Velp op 7 oktober 1857, overleden op 
3 november 1858. 

6 Maria Everdina, geboren te Velp op 28 december 1858, overleden op 
8 juli 1859. 

7 Wilhelmina, geboren te Velp op 11 april 1860, overleden te Velp op 
14 maart 1913. 

8 Jan, geboren te Velp op 23 juli 1862, overleden te Velp op 4 oktober 1891, 
volg XIx [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 

9 Hendrik, geboren te Velp op 27 januari 1864, overleden te Velp op 
23 maart 1865. 

    
                                                     

 

 

 

 

 

Schoenmakersgereedschap 
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Xw Cornelis Waalboer, zoon van Jan Waalboer (IXt) [blz. 138] en Huigje Verrijp, 
geboren te Strijen op 10 februari 1837, kleermaker te 's Gravendeel, overleden te 
Strijen op 18 februari 1902, gehuwd te Strijen op 23 mei 1868 met Gieltje Duimelaar, 
dochter van Arie Duimelaar en Maria Filak, geboren te Strijen op 8 december 1838, 
overleden te Strijen op 19 januari 1881, een dag na de bevalling van haar 
doodgeboren kind. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 kind, doodgeboren te Strijen op 31 maart 1870. 
2 Maria, geboren te Strijen op 18 maart 1871, overleden te Apeldoorn op 

10 april 1948, volg XIy [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
3 Huigje, geboren te Strijen op 6 oktober 1872, overleden te ’s Gravenhage 

op 30 april 1957. 
4 Trijntje, geboren te Strijen op 12 januari 1875, overleden te Rotterdam op 

14 april 1922, volg XIz [blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 
5 kind, doodgeboren te Strijen op 6 september 1876. 
6 kind, doodgeboren te Strijen op 20 september 1877. 
7 Teuna, geboren te Strijen op 12 november 1878, overleden te 

's-Gravendeel op 9 juli 1960, volg XIaa [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

8 kind, doodgeboren te Strijen op 18 januari 1881. 
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Xx Teuna Waalboer, dochter van Arie Cornelisz. Waalboer (IXu) [blz. 139] en Cornelia 
van Prooijen, geboren te 's-Gravendeel op 12 december 1824, overleden te 
's-Gravendeel op 11 april 1893, gehuwd te 's-Gravendeel op 11 mei 1844 met Jacob 
Huisman, zoon van Arie Huisman en Geertrui Herweijer, geboren te 's-Gravendeel 
op 12 april 1815, overleden aldaar op 3 september 1895. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 17 november 1844, overleden op 
18 november 1844. 

2 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 28 november 1845, overleden aldaar op 
10 januari 1939, gehuwd te 's-Gravendeel op 1 juli 1869 met Annigje van 
Soest, dochter van Jan van Soest en Annigje van de Leer, geboren te 
Strijen op 13 mei 1845, overleden te 's-Gravendeel op 28 januari 1898. 

3 Cornelis, geboren te 's-Gravendeel op 20 november 1847, overleden te 
's-Gravendeel op 26 januari 1928, volg XIab [blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.]. 

4 Geertrui, geboren te 's-Gravendeel op 4 januari 1849, overleden op 
30 juni 1849. 

5 Jan, geboren te 's-Gravendeel op 13 mei 1850, overleden te 's-Gravendeel 
op 23 juli 1923, gehuwd op 29 mei 1880 met Anna van Gemert, dochter 
van Jacob van Gemert en Anna van Warendorp, geboren te 's-Gravendeel 
op 9 januari 1854, overleden te 's-Gravendeel op 28 december 1925. 

6 Schilleman, geboren te 's-Gravendeel op 11 september 1851, overleden te 
's-Gravendeel op 19 februari 1936, gehuwd te 's-Gravendeel op 
22 mei 1886 met Eva Schouwenburg, dochter van Jacob Schouwenburg 
en Jacoba Visser, geboren te 's-Gravendeel in 1858. 

7 Hendrik, geboren te 's-Gravendeel op 17 september 1853, overleden te 
's-Gravendeel op 9 januari 1940, gehuwd te 's-Gravendeel op 
1 januari 1890 met Maria Schouwenburg, dochter van Teunis 
Schouwenburg en Maria Munter, geboren te 's-Gravendeel op 
7 augustus 1866, overleden aldaar op 31 januari 1945. 

8 Geertrui, geboren te 's-Gravendeel op 17 maart 1855, overleden op 
14 juni 1857. 

9 Cornelia, geboren te 's-Gravendeel op 22 oktober 1856, overleden te 
's-Gravendeel op 28 juni 1947, gehuwd te 's-Gravendeel op 14 november 
1885 met David den Hartog, zoon van Adrianus den Hartog en Rooksje 
In ’t Veld, geboren te 's-Gravendeel 2 april 1844. 

10 Gerrit, geboren te 's-Gravendeel op 1 februari 1858. 
11 Geertrui, geboren te 's-Gravendeel op 7 februari 1860, overleden op 

16 februari 1892, gehuwd te 's-Gravendeel op 16 mei 1891 met Cornelis 
de Kreek, zoon van Bastiaan de Kreek en Eva van der Giessen, geboren 
te 's-Gravendeel op 4 januari 1863. 

12 Neeltje, geboren te ’s-Gravendeel op 21 september 1861, overleden op 
7 oktober 1862. 

13 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 15 december 1862, overleden op 
2 januari 1863. 

14 kind, doodgeboren te 's-Gravendeel op 2 februari 1864. 
15 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 4 juni 1867, gehuwd te 

's-Gravendeel op 3 oktober 1891 met Nicolaas Littooij, zoon van Hendrik 
Littooij en Elizabeth de Man, geboren te Klundert op 24 oktober 1858. 
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16 Jacob, geboren te 's-Gravendeel op 19 januari 1873. 
Xy Neeltje Waalboer, dochter van Arie Cornelisz. Waalboer (IXu) [blz. 139] en Cornelia 

van Prooijen, geboren te 's-Gravendeel op 7 juli 1826, overleden aldaar op 7 januari 1882  
gehuwd te 's-Gravendeel op 24 mei 1845 met Cornelis Ruitenberg, geboren te 
Mijnsheerenland op 27 februari 1819, kleermaker, overleden te 's-Gravendeel op 
3 januari 1885. 

 
 Uit dit huwelijk: 

1 Grietje, geboren te 's-Gravendeel op 6 maart 1846, overleden op 
28 maart 1846. 

2 Grietje, geboren te 's-Gravendeel op 4 november 1847, overleden op 
5 september 1868. 

3 Jacobus, geboren te 's-Gravendeel op 8 februari 1849, gehuwd te 
Mijnsheerenland op 27 september 1900 met Neeltje de Kreek, dochter 
van Bastiaan de Kreek en Lena Wildeman, geboren te 's-Gravendeel op 
20 juli 1839. 

4 Cornelia, geboren te 's-Gravendeel op 28 januari 1850, overleden op 
6 december 1851. 

5 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 27 februari 1851, overleden op 
10 december 1851. 

6 Cornelia, geboren te 's-Gravendeel op 1 oktober 1852, overleden te 
Loosduinen op 8 januari 1928. 

7 Arie, geboren te 's-Gravendeel op 9 december 1853, overleden te 
's-Gravendeel op 16 oktober 1946. 

8 Antje, geboren te 's-Gravendeel op 15 maart 1856, overleden op 
7 november 1872. 

9 Hendrik, geboren te 's-Gravendeel op 18 november 1857, overleden op 
21 juli 1859. 

10 Hendrina, geboren te 's-Gravendeel op 19 maart 1860. 
11 Adrianus, geboren te 's-Gravendeel op 7 april 1862, overleden op 

25 juli 1862. 
12 Teuna, geboren te 's-Gravendeel op 30 augustus 1863, overleden op 

2 april 1875. 
13 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 27 februari 1866, overleden op 

6 augustus 1866. 
14 Neeltje, geboren te 's-Gravendeel op 26 januari 1868, overleden op 

16 februari 1869. 
15 Grietje, geboren te 's-Gravendeel op 22 december 1870, overleden op 

31 augustus 1871. 
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Maria ................................................................ 131 
Willem Ariszn *1727 ........................................ 94 
Willempje ........................................................ 131 

Gilst, van 
Hendrik ............................................................. 92 
Maria (Maaike) *1736 ....................... 92, 111, 112 

Gorrijk 
Arie ..................................................................... 78 

Goudzwaard 
Ploontje ............................................................ 144 

Graaf, de 
Adriana *1835 ................................................. 133 
Bastiaan *1837 ................................................. 133 
Emmigje *1822 ................................................ 133 
Emmigje *1827 ................................................ 133 
Gerrit *1794 ..................................................... 133 
Hendrik *1823 ................................................. 133 
Jaapje *1825 ..................................................... 133 
Maaijke *1832 .................................................. 133 
Teunis .............................................................. 133 
Teunis *1819 .................................................... 133 
Teuntje *1851 ................................................... 155 
Wouter ............................................................. 155 

Graaf, van de 
Ariaantje .......................................................... 134 

Gräger 
Maria Magdalena *1786 ................. 122, 139, 140 

Gravendeel, 's 
Maaike []1733 ........................................ 64, 77, 78 

Greijn, van de 
Catharina ......................................................... 148 

Groeneweg 
Boudewijn *1678 ............................................... 63 
Bouwen *1669 ................................................... 63 
Mayken *1668 .................................................... 63 
Mayken *1675 .................................................... 63 

Groenewegen 
Bastiaan *1645 ................................................... 63 

Haas, de 
Gerrit ................................................................ 104 
Gerrit *1778 ..................................................... 104 

Hagens 
Helena *1770 ........................................... 107, 125 
Jan....... .............................................................. 107 

Ham, van 
Adriana ............................................................ 151 

Hartog, den 
David *1844 ..................................................... 159 
Lijntje ............................................................... 135 

Hartoog 
Abraham *1825 ............................................... 151 
Adriaan *1865 ................................................. 151 
Adriana *1871 ................................................. 151 
Albert *1863 ..................................................... 151 
Anna *1858 ...................................................... 151 
Cornelis *1857 ................................................. 151 
Kornelis............................................................ 151 
Leendert *1860 ................................................ 151 

Heijbeek 
Sara †1890 ........................................................ 123 

Heijstek 
Adriana Cornelia *1879 ................................. 145 
Cornelis *1830 ................................................. 145 
Cornelis Gerrit *1886 ...................................... 145 
Gerrit *1857 ..................................................... 145 
Jacobus Boudewijn *1892............................... 145 
N.N. *1894 ....................................................... 145 

Hendriks 
Angenietje ....................................................... 104 
Annigje ............................................................ 121 

Hendrix 
Maergien/ Marijken .......................................... 54 

Herpen, van 
Bastiana *1820 ................................................. 125 
Gijsbert ............................................................. 125 

Herweijer 
Geertrui............................................................ 159 

Herwijer 
Teuntje ............................................................. 150 

Herwijnen, van 
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Jan....... ................................................................ 72 
Maartje *1687..................................................... 72 

Heus, de 
Janna ................................................................ 149 

Heuvel, van den 
Barendina Klasina *1887 ................................ 146 
Jacob Maarten ................................................. 146 

Hijligestein 
Adrianus *1799 ............................................... 121 
Nelia *1801 ...................................................... 121 
Willem Lodewijk ............................................ 121 
Willem Lodewijk *1795 .................................. 121 

Hoek 
Aagje *1885 ...................................................... 151 
Adriana *1868 ................................................. 151 
Bastiaan............................................................ 151 
Bastiaan *1872 ................................................. 151 
Bastiaan *1886 ................................................. 151 
Cornelia *1882 ................................................. 151 
Cornelis *1871 ................................................. 151 
Cornelis *1873 ................................................. 151 
Cornelis *1874 ................................................. 151 
Cornelis *1875 ................................................. 151 
Cornelis *1877 ................................................. 151 
Cornelis Bastiaan *1879 ................................. 151 
Jan *1841 .......................................................... 151 
Maria ................................................................ 113 
Neeltje *1870.................................................... 151 
Neeltje *1880.................................................... 151 
Teuna *1869 ..................................................... 151 

Hoek, van der 
Arij .................................................................... 152 
Huig *1860 ....................................................... 152 

Hof, van 't 
Adriana ............................................................ 151 

Hofman 
Maria *1655 ....................................................... 63 

Hollanders 
Catharina Johanna .......................................... 144 

Hollemans 
Neeltje .............................................................. 108 

Honaard, van den 
Teuna *1800 ..................................... 149, 150, 151 

Honaart, van den 
Teuna *1800 ..................................................... 132 

Hoogink 
Jacob ................................................................. 125 
Jannetje *1851 .................................................. 125 

Hoogstraeten, van 
Elisabeth ............................................................ 97 

Hoogvliet 
Berbera ............................................................. 150 
Cornelis *1666 ................................................... 79 
Jacob *1714 ........................................................ 79 
Jan *1711 ............................................................ 79 
Jobje *1712 ......................................................... 79 

Hoonaart, van den 

Dirk .................................................................. 132 
Hoppel 

Cornelis .............................................................. 67 
Femmigje *1686 ................................................. 67 

Huisman 
Arie ................................................................... 159 
Arie *1844 ........................................................ 159 
Arie *1845 ........................................................ 159 
Cornelia *1856 ................................................. 159 
Cornelis *1847 ................................................. 159 
Geertrui *1849 ................................................. 159 
Geertrui *1855 ................................................. 159 
Geertrui *1860 ................................................. 159 
Gerrit *1858 ..................................................... 159 
Hendrik *1853 ................................................. 159 
Jacob *1815 ...................................................... 159 
Jacob *1873 ...................................................... 159 
Jan *1850 .......................................................... 159 
Neeltje *1861.................................................... 159 
Neeltje *1862.................................................... 159 
Neeltje *1867.................................................... 159 
Schilleman *1851 ............................................. 159 

Huyberts 
Baeltje †1632 ...................................................... 52 

Jong (alias Backer), de 
Heijndrick †1702 ............................................... 66 

Jong, de 
Aegje *1722 ........................................................ 80 
Catharina ......................................................... 139 
Cornelia ........................................................... 108 
Jacob *1695 ........................................................ 80 
Jacob *1717 ........................................................ 80 
Jacob *1718 ........................................................ 80 
Jobje *1720 ......................................................... 80 
Maartje *1731..................................................... 80 
Pieter *1726 ........................................................ 80 
Pieter *1734 ........................................................ 80 

Jongekrijg 
Neeltje Adrianus ............................................ 131 

Kamps 
Hendrika.......................................................... 152 

Katoen 
Bastiaan............................................................ 111 

Keijenburg 
Cornelis *1830 ................................................. 126 
Jan....... .............................................................. 126 

Kervel 
Arnoldus .......................................................... 157 
Wilhelmina *1822 ........................................... 157 

Kes 
Huigje .............................................................. 149 

Keukelaar 
Maria ................................................................ 145 

Keuning 
Dieke Andries ................................................. 145 

kind, .......................................... 15, 91, 110, 124, 133 
Kleef, van 
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Adriaan *1849 ................................................. 156 
Cornelis *1840 ................................................. 156 
Pieternella *1851 ............................................. 156 
Willem *1818 ................................................... 156 
Willem *1841 ................................................... 156 
Willem *1845 ................................................... 156 
Willemina *1842 .............................................. 156 

Kleeft, van 
Willemina ........................................................ 156 

Kleijn 
Huig Maartenszn †1796 ................................. 115 

Kleijweg 
Christiaan .......................................................... 98 
Maria *1754 ....................................................... 98 

Klein 
Maaike *1755 ................................................... 138 
Teuna Huigsdr *1759 ...... 115, 116, 137, 138, 139 

Kleindorst 
Adriaantje ........................................................ 152 

Klerk, de 
Dirk *1888 ........................................................ 146 
Tjesse ................................................................ 146 

Klinge 
Anna ................................................................. 137 

Klis, van der 
Barentje *1663 ........................................ 71, 81, 85 
Gillis ................................................................... 71 

Klootwijk 
Esther ............................................................... 134 

Klop 
Philippina *1785.............................................. 120 

Knoop 
Maartje .................................. 62, 66, 67, 71, 72, 75 
Pieter .................................................................. 62 

Kooijman 
Arij *1710 ................................................... 96, 114 
Maria Ariensdr *1760 ........ 96, 114, 115, 135, 137 

Kooyman 
Bastiaan *1756 ................................................... 96 
Grietje *1758 ...................................................... 96 
Huich *1634 ....................................................... 77 
Marijtje Huijgsdr. []1718 .................................. 77 
Teuntje *1766 ..................................................... 96 

Koreman 
Maria †1833 ..................................................... 128 

Kranenburg 
Daantje ............................................................. 156 

Kranendonk 
Jacobus *1791 .................................................. 129 
Tanneke *1826 ......................... 129, 130, 145, 146 

Kreek, de 
Abraham *1833 ............................................... 131 
Adriana *1830 ......................................... 131, 149 
Arij *1799 ......................................................... 133 
Cornelis *1785 ......................................... 131, 149 
Cornelis *1815 ................................................. 131 
Cornelis *1863 ................................................. 159 

Cornelis Leenderts ......................................... 131 
Emmigje *1824 ................................................ 131 
Gijsbertje *1837 ............................................... 131 
Hendrik *1818 ................................................. 131 
Immetje *1828.................................................. 133 
Neeltje *1821.................................................... 131 
Neeltje *1839.................................................... 160 
Pleuntje *1826 .................................................. 131 
Sijmen *1822 .................................................... 131 
Willem *1825 ................................................... 133 
Willem *1831 ................................................... 133 

Laat, de 
Anna *1802 ...................................................... 107 
Antonij †1805 .................................................. 107 
Gijsbert *1800 .................................................. 107 
Gijsbert Anthonijsz ........................................ 107 
Lena *1804 ....................................................... 107 
Toona *1805 ..................................................... 107 

Lambrechts 
Maria ................................................................ 145 

Langerak 
Willemijntje ..................................................... 154 

Leer, van de 
Annigje ............................................................ 159 

Leest 
Boudewijn *1813 ............................................. 107 
Jacob *1809 ...................................................... 107 
Neeltje *1811.................................................... 107 
Pieter Jacobse *1785 ........................................ 107 

Leeuw, de 
Geertjen *1665 ................................................... 78 
Mechelina ........................................................ 126 

Leeuwen Waalboer, van 
Jacob *1812 ...................................................... 123 
Jacob *1816 ...................................................... 123 

Leeuwen, van 
Geertruida *1790 ..................................... 123, 140 
Jacobus ............................................................. 123 

Leeuwenburg 
Aert *1569 .......................................................... 54 
Jacob *1615 ........................................................ 54 
Rooxsken *1613 ................................................. 54 

Leijs 
Suzanna ............................................................. 67 

Leverink 
Marigje ............................................................. 114 

Liefbroer 
Cornelis Johannes ........................................... 145 
Cornelis Johannes *1873 ................................ 145 

Liefhebber 
Hugo ................................................................ 144 
Hugo *1900 ...................................................... 144 

Ligthart 
Hendrikje Jansdr †1801 .................................. 115 

Linden, van der 
Bastiaan *1755 ................................... 94, 112, 113 
Bastiaen *1750 ................................................... 94 
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Cornelis *1798 ................................................. 113 
Dirk *1753 .......................................................... 94 
Dirk *1762 .......................................................... 94 
Dirksje *1754 ..................................................... 94 
Elizabeth *1826................................................ 131 
Jan *1758 ............................................................ 94 
Jantje *1765 ........................................................ 94 
Lijsje *1761 ......................................................... 94 
Maaijke *1782 .................................................. 112 
Maria *1752 ....................................................... 94 
Maria *1794 ..................................................... 113 
Neeltje .............................................................. 139 
Neeltje *1751...................................................... 94 
Weintje *1759 .................................................... 94 
Willem *1796 ................................................... 113 
Willem Dirksz ........................................... 94, 112 

Lindon 
Grietje............................................................... 155 

Lindonk, van 
Pieternella †1838 ............................................. 109 

Lit, van 
Pleuni ............................................................... 108 

Littooij 
Nicolaas *1858 ................................................. 159 

Lucas 
Adriaantje ........................................................ 155 

Mantel 
Gijsbert ............................................................. 149 
Jacobus *1862 .................................................. 149 

Mark, van der 
Aaltje ................................................................ 112 

Mastenbroek 
Leendert ........................................................... 144 
Neeltje *1899.................................................... 144 

Meer, van der 
Anna ................................................................. 120 

Meesters 
Trijntje .............................................................. 128 

Meijer 
Cornelis *1794 ................................................. 120 
Kaatje []1776 ...................................................... 95 

Meskes 
Hendrik ........................................................... 121 
Hendrik *1758 ................................................. 121 

Meuselaar 
Pieter .................................................................. 85 

Moerland 
Pieternella ........................................................ 108 

Mol 
Ingetje *1842 .................................................... 114 
Lena *1825 ....................................................... 114 

Monster 
Dirksje *1802 ................................................... 111 

Mourick, van 
Cornelis *1855 ................................................. 126 
Machiel *1818 .................................................. 126 
Pieternella *1850 ............................................. 126 

Tanneke *1848 ................................................. 126 
Mourik, van 

Adriaan Pieterse ............................................. 108 
Adriana ............................................................ 108 
Joost *1778 ....................................................... 126 

N.N. 
Willem †1550 ..................................................... 43 

Naaktgeboren 
Bastiaan............................................................ 111 
Bastiaan *1800 ................................................. 111 

Naveu 
Marija *1662....................................................... 85 

Neeff 
Maria []1784 ...................................... 95, 112, 113 

Nelemans 
Michiel Cornelis *1747 ................................... 109 
Pieternella *1792 ............................................. 129 
Pieternella *1793 .............. 109, 110, 126, 128, 129 
Tanneke *1788 ................................................. 126 

Nes, van 
Elsje .................................................................. 128 

Neuren, van 
Anneke *1816 .................................................. 108 
Cornelis *1784 ................................................. 108 
Henri ................................................................ 108 
Neeltje *1814.................................................... 108 

Niekerken, van 
Cornelia Petronella *1897 .............................. 145 

Niesen 
Adriaen *1490 ................................. 43, 45, 48, 49 
Cornelis *1526 ....................................... 43, 48, 52 
Leentgen †1643 ................................................. 48 
Pleune (Ploen) †1616 ........................................ 49 

Niessen 
Adriaen *1525 ....................................... 43, 45, 51 
Adriaen *1594 ................................................... 51 
Adriaen †1597 ............................................. 45, 51 
Cornelis *1588 ............................ 49, 52, 53, 57, 62 
Geertgen *1597 .................................................. 51 
Grietken †1587 .................................................. 43 
Jacob *1595 ........................................................ 51 
Maritgen *1521 .................................................. 43 
Willem †1557 ............................................... 43, 49 

Nieuwveen 
Martinus .......................................................... 104 

Noordennen, van 
Arie ................................................................... 155 
Gerrit *1882 ..................................................... 155 

Noordermeer 
Krijna ............................................................... 156 

Noordhoek 
Maartje ............................................................. 149 

Nuffelen, van 
Kreijn †1743 ....................................................... 79 

Nugteren 
Marighjen †1656 ............................................... 54 

Oosterdag 
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Johanna *1865.................................................. 145 
Pieter ................................................................ 145 

Orteleé 
Dirk *1764 ........................................................ 137 
Pieternella *1792 ............................. 137, 156, 157 

Ottervanger, den 
Adriaan ............................................................ 108 
Apolonia *1812................................................ 108 
Arnoldus *1830 ............................................... 108 
Boudewijn *1815 ............................................. 108 
Jacobus *1787 .................................................. 108 
Jan *1820 .......................................................... 108 
Jan *1825 .......................................................... 108 

Oudheusden, van 
Gerrit *1761 ..................................................... 120 

Outheusden, van 
Arnoldus *1795 ............................................... 120 
Cornelia *1797 ................................................. 120 
Elizabeth *1800................................................ 120 
Lolle †1788 ....................................................... 120 
Lolle Johannes *1788 ...................................... 120 
Maria *1791 ..................................................... 120 

Palsrok 
Caatje ............................................................... 112 

Peet 
Adrianus *1773 ............................................... 121 
Adrianus *1775 ............................................... 121 
Adrianus *1777 ............................................... 121 
Casper *1771 .................................................... 121 
Casper Diederick †1799 ................................. 121 

Pendert, de 
Maria ................................................................ 144 

Penninck 
Leentgen *1586 ........................... 52, 54, 55, 57, 62 
Willem *1550 ..................................................... 52 

Plak 
Barbera ............................................................. 154 

Pluimart 
Grietje............................................................... 132 

Pluimert 
Jan *1826 .......................................................... 114 

Pluu 
Maria *1749 ..................................... 104, 122, 123 

Ponsen 
Barendina Klasina .......................................... 146 

Prooijen, van 
Aalbert ............................................................. 139 
Aalbert *1806 ................................................... 134 
Abraham .......................................................... 134 
Adriaantje *1835 ............................................. 134 
Cornelia *1798 ................................. 139, 159, 160 
Elizabeth .......................................................... 144 

Proost 
Antonie †1897 ................................................. 149 
Cornelia *1867 ................................................. 149 
Cornelis Willem *1859 ................................... 149 
Hendrik *1862 ................................................. 149 

Maria *1864 ..................................................... 149 
Quinot 

Maria ................................................................ 123 
Quispel 

Antonij *1689 ............................................... 85, 86 
Cornelis *1723 ................................................... 85 
Frans *1661 ........................................................ 85 
Frans *1719 ........................................................ 85 
Frans *1738 ........................................................ 85 
Maria *1734 ....................................................... 85 
Marijtje *1721 .................................................... 85 
Marijtje *1729 .................................................... 85 
Pieter *1727 ........................................................ 85 
Pieter *1731 ........................................................ 85 

Ree, van der 
Jannetje ............................................................ 104 

Regt, de 
Cornelis *1632 ................................................... 75 
Lijsbeth *1665 .................................................... 75 

Remie 
Jannetje ............................................................ 145 

Reuvers 
Maria *1801 ..................................................... 120 

Ridder, de 
Willemina ................................................ 146, 148 

Rij, van 
Fulp .................................................................. 149 
Maria *1870 ..................................................... 149 

Rijkevos 
Krijn Leenderts ................................................. 78 

Robbemond 
Cornelis *1803 ................................................. 113 
Cornelis *1833 ................................................. 114 
Maaike *1831 ................................................... 114 
Maaike *1836 ................................................... 114 
Maria *1830 ..................................................... 114 
Rhein *1828 ...................................................... 114 
Seger ................................................................. 113 
Zeger *1839 ...................................................... 114 

Rooij, de 
Apollonia Wilhelmina *1864 ......................... 128 
Bastiaan............................................................ 128 

Rook, de 
Elizabeth ............................................................ 98 

Roos 
Anna Maria ..................................................... 146 

Ruitenberg 
Adrianus *1862 ............................................... 160 
Antje *1856 ...................................................... 160 
Arie *1851 ........................................................ 160 
Arie *1853 ........................................................ 160 
Cornelia *1850 ................................................. 160 
Cornelia *1852 ................................................. 160 
Cornelis *1819 ................................................. 160 
Grietje *1846 .................................................... 160 
Grietje *1847 .................................................... 160 
Grietje *1870 .................................................... 160 
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Hendrik *1857 ................................................. 160 
Hendrina *1860 ............................................... 160 
Jacobus *1849 .................................................. 160 
Neeltje *1866.................................................... 160 
Neeltje *1868.................................................... 160 
Teuna *1863 ..................................................... 160 

Rutten 
Hendrik *1838 ................................................. 140 
Henri *1841 ...................................................... 140 
Jacob ................................................................. 140 
Jacob *1813 ...................................................... 140 
Jacob *1836 ...................................................... 140 

Saarloos 
Soetje ................................................................ 107 

Santvliet 
Pleuntje .............................................................. 67 

Schelling 
Anna *1825 ...................................................... 150 
Jacob ................................................................. 150 

Schie, van 
Belia *1730 ................................................. 97, 121 
François.............................................................. 97 

Schoor, van der 
Neeltje †1672 ..................................................... 75 

Schotsman 
Willemina Adriana ......................................... 150 

Schouwenburg 
Arie ................................................................... 156 
Eva *1858 ......................................................... 159 
Eva Cornelia *1851 ......................................... 156 
Maria *1866 ..................................................... 159 

Schreuders 
Cornelia Martijntje *1828 ....................... 129, 144 
Joost *1800 ....................................................... 129 
Lodewijk *1800 ............................................... 109 

Schreur 
Janneke .............................................................. 91 

Secreve 
Catherine Jaqueline *1831 ............................. 139 
Catherine Jaqueline *1838 ............................. 139 
Hendrik *1830 ................................................. 139 
Jacobus ............................................................. 139 
Jeanette Petronnelle *1841 ............................. 139 
Jeannette Mathilde Henriette *1843 ............. 139 
Johannes Mattheus *1806 .............................. 139 
Marie Madelaine Elisabeth *1833 ................. 139 
Sophie Elisabeth *1835 ................................... 139 
Sophie Elisabeth *1837 ................................... 139 

Sevenom, van 
Ida....... ................................................................ 97 

Siereveld 
Jan....... .............................................................. 144 
Wilhelmina Cornelia *1873 ........................... 144 

Sijde, van der 
Goris ................................................................. 149 
Goris *1871 ...................................................... 149 

Sleijffers 

Elisabeth Catharina *1780.............................. 122 
Hermanus ........................................................ 122 

Sluijs, van der 
Ermptje(Armgaert, Hermtje) *1672 .......... 67, 70 

Sluis, van der 
Crijn.................................................................... 67 

Smit 
Elisabeth *1820 ................................................ 123 
Jan....... .............................................................. 123 

Snijder 
Cornelis *1555 ................................................... 57 
Grijetgen ............................................................ 49 
Jaeptgen ............................................................. 49 
Jan....... ................................................................ 49 
Suantgen ............................................................ 49 

Snijders 
Adriana *1808 ................................................. 141 
Annigje *1851 .................................................. 154 
Cornelia ........................................................... 123 
Jacob ................................................................. 154 
Neeltje *1792.................................... 113, 134, 135 
Steven ............................................................... 113 

Soest, van 
Annigje *1845 .................................................. 159 
Jan....... .............................................................. 159 

Spendel 
Alart []1720 ........................................................ 81 
Anna *1703 .................................................. 81, 96 

Spronkers 
Bastiaan............................................................ 148 
Pieter *1871 ...................................................... 148 

Standaert 
Lijsbet ................................................................. 71 

Stel, van der 
Arie ................................................................... 134 
Cornelia *1820 ................................. 134, 152, 154 

Stokrom, van 
Clasina *1821 ................................................... 120 

Stooker 
Arij *1788 ......................................................... 111 
Bastiaan *1823 ................................................. 130 
Bastiaantje *1798 ..................................... 111, 130 
David *1793 ..................................................... 111 
David []1802 .................................................... 111 
Dirksje *1799 ................................................... 111 
Grietie .............................................................. 102 
Hermen *1825 ................................................. 130 
Hermen Davids *1754 ............................ 111, 130 
Maaijke *1790 .................................................. 111 
Maria *1785 ..................................................... 111 
Neeltje *1803............................................ 111, 130 
Neeltje *1832.................................................... 130 
Neeltje *1837.................................................... 130 

Streefkerk 
Arij .................................................................... 102 
Gerrijt *1771 .................................................... 102 
Grietje *1774 .................................................... 102 
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Huig *1734 ....................................................... 102 
Neeltje *1773.................................................... 102 

Sulkus 
Grietje............................................................... 107 

Tol, van 
Pleuntje *1630 .................................................... 77 

Tongerloo, van 
Anna ................................................................... 96 

Toorens 
Petronella......................................................... 140 

Troost 
Adriana ............................................................ 156 
Cornelia *1866 ................................................. 149 
Huibertje .......................................................... 152 
Jacob ................................................................. 149 
Matthijs *1824.................................................. 134 

Tuk 
Arie *1825 ........................................................ 149 
Arie *1869 ........................................................ 149 
Cornelis *1857 ................................................. 149 
Emmigje *1861 ................................................ 149 
Huigje *1856 .................................................... 149 
Pieter ................................................................ 149 
Pieter *1858 ...................................................... 149 
Teunis *1864 .................................................... 149 

Turenhout, van 
Lena .................................................................. 152 

Vaalen, van 
Arie *1869 ........................................................ 152 
Hendrika *1866 ............................................... 152 
Hendrika *1867 ............................................... 152 
Hendrika *1869 ............................................... 152 
Leendert ........................................................... 152 
Willem *1838 ................................................... 152 

Valk 
Elsje †1797 ....................................................... 137 

Veld, in 't 
Arie ................................................................... 131 
Simon *1828 ..................................................... 131 

Veld, In 't 
Jan....... .............................................................. 111 

Veldnaar 
Marigje ............................................................... 75 

Verdonk 
Cornelis Reynsz. *1739..................................... 95 
Maaijke Cornelisdr *1765 ................ 95, 113, 114 

Verhek 
Cornelia ............................................................. 82 

Verhoeven 
Jan *1893 .......................................................... 155 
Rokus ............................................................... 155 

Vermeeren 
Adriana ............................................................ 126 
Aldegundis ...................................................... 125 

Vermeulen 
Johannes .......................................................... 125 
Joost .................................................................. 125 

Verrijp 
Cornelis *1757 ................................................. 138 
Huigje *1799 ............................................ 138, 158 

Verschoor 
Willemijntje ..................................................... 134 

Verschuren 
Adrianus *1810 ............................................... 125 
Adrianus *1853 ............................................... 125 
Arie *1846 ........................................................ 125 
Cornelis ............................................................ 125 
Helena *1839 ................................................... 125 
Jan *1842 .......................................................... 125 
Johanna *1836.................................................. 125 
Kornelis *1840 ................................................. 125 
Soetje *1850 ...................................................... 125 

Vinden, van der 
Hijndriksje Maria *1860 ................................. 150 
Meerten ............................................................ 150 
Wouter *1828 ................................................... 150 

Visser, de 
Adam Pieter *1813 .......................................... 108 
Frederik Willem .............................................. 107 
Pieter ................................................................ 107 

Vleghert 
Cornelis *1837 ................................................. 114 
Cornelis *1838 ................................................. 114 
Wiekert *1802 .................................................. 114 
Willem ............................................................. 114 

Vleghert (Waalboer) 
Derksje *1835 ................................................... 114 

Vliet, van der 
Adriana Jacoba *1786 ..................................... 121 
Belia *1781 ....................................................... 121 
Cornelia Jacobs *1789 ..................................... 121 
Jacob Hugo *1758 ........................................... 121 
Jacoba *1784 .................................................... 121 

Volaart 
Maria ................................................................ 150 

Volders 
Daniel ............................................................... 108 
Elizabet *1815 .................................................. 108 

Vos 
Jannetje .............................................................. 73 

Waalboer 
Aalbertje *1838 ................................................ 139 
Aaltje *1798.............................................. 112, 133 
Aaltje []1783 .................................................... 115 
Aaltje Bastiaendr *1730 ...................... 78, 96, 114 
Aartje *1771 ............................................... 92, 107 
Adriaantje Cornelisdr *1760 ............ 95, 112, 113 
Adriana *1801 ......................................... 112, 133 
Adriana *1879 ................................................. 156 
Adriana *1890 ................................................. 156 
Adriana Johanna *1863 .................................. 130 
Adrianus *1731 ............................. 82, 97, 98, 121 
Alida *1905 ...................................................... 147 
Anna (Antje) *1814 ......................................... 109 
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Anna *1763 ................................................ 97, 120 
Anna *1803 ...................................... 112, 134, 151 
Anna *1808 .............................................. 107, 125 
Anna *1814 ...................................... 126, 127, 141 
Anna *1827 .............................................. 134, 151 
Anna *1829 ...................................................... 137 
Anna *1830 ...................................................... 137 
Anna *1836 ...................................................... 132 
Anna *1844 .............................................. 132, 151 
Anna Cornelisdr *1799 ............................. 95, 113 
Antje *1799 ................................................ 95, 113 
Antje *1855 ...................................................... 157 
Arentje *1662 ............................................... 62, 72 
Arentje *1693 ............................................... 67, 80 
Arie *1798 ................................ 115, 139, 159, 160 
Arie *1805 ................................ 112, 134, 152, 154 
Arie *1841 ........................................................ 134 
Arie *1869 ........................................................ 152 
Arie *1877 ........................................................ 154 
Arie *1878 ........................................................ 154 
Arie *1880 ........................................................ 154 
Arie Bastiaense *1729 ....................................... 78 
Arij *1734 ................................ 78, 92, 93, 111, 112 
Arij []1788 ........................................................ 115 
Arij []1789 ........................................................ 115 
Arnoldus *1856 ............................................... 157 
Baarentje *1744 .................................................. 82 
Baartje *1730 ...................................................... 82 
Baerentje *1732 .................................................. 82 
Barentje *1722 .................................................... 81 
Barentje *1741 .................................................... 82 
Barentje *1742 .................................................... 82 
Bastiaan *1877 ................................................. 155 
Bastiaan *1878 ................................................. 155 
Bastiaan Cornelisz *1852 ....................... 135, 156 
Bastiaan Corneliszn *1792 ....... 95, 113, 134, 135 
Bastiaan Jacob *1909 ....................................... 144 
Bastiaantje *1840 ............................................. 134 
Bastiaantje *1852 ..................................... 134, 154 
Bastiaen Corneliszn *1698 ........ 64, 78, 94, 95, 96 
Berendina *1749 ........................................ 82, 104 
Bernardus *1785 .............................. 104, 123, 140 
Boudewijn *1731 .................. 78, 91, 107, 108, 109 
Boudewijn *1818 ............................................. 109 
Boudewijn *1918 ............................................. 147 
Boudewijn Jacobus *1865....................... 130, 145 
Boudewijn Michiel *1843 ............... 126, 141, 142 
Catharina Elizabeth *1811 ............................. 122 
Christiaan *1775 ................................................ 92 
Coos *1899 ....................................................... 147 
Cornelia *1736 ........................................... 82, 102 
Cornelia *1870 ................................................. 152 
Cornelia *1874 ................................................. 154 
Cornelia Elisabeth *1896 ................................ 144 
Cornelia Johanna *1858 .......................... 130, 145 
Cornelia Pieternella *1856 ............................. 130 
Cornelis *1627 ................ 52, 62, 66, 67, 71, 72, 75 

Cornelis *1658 ............................ 62, 71, 72, 81, 85 
Cornelis *1673 ................................................... 73 
Cornelis *1683 ............................................. 67, 69 
Cornelis *1686 ............................................. 71, 73 
Cornelis *1689 ................................................... 71 
Cornelis *1724 ...................... 81, 96, 114, 115, 120 
Cornelis *1753 ................................................... 89 
Cornelis *1755 ................................................... 98 
Cornelis *1777 ........................................... 92, 104 
Cornelis *1779 ................................................. 104 
Cornelis *1780 ................................................. 122 
Cornelis *1784 ......................... 115, 137, 156, 157 
Cornelis *1793 .................... 92, 109, 126, 128, 129 
Cornelis *1797 .................. 112, 132, 149, 150, 151 
Cornelis *1819 ................................................. 123 
Cornelis *1826 ................................................. 137 
Cornelis *1832 ................................................. 138 
Cornelis *1834 ................................................. 137 
Cornelis *1837 ......................................... 138, 158 
Cornelis *1853 ................................................. 157 
Cornelis *1871 ......................................... 141, 155 
Cornelis *1881 ................................................. 152 
Cornelis *1883 ................................................. 156 
Cornelis *1909 ................................................. 147 
Cornelis Bastiaanszn *1821.... 113, 135, 154, 156 
Cornelis Bastiaensz *1728 ... 78, 95, 112, 113, 114 
Cornelis Bouwenszn *1651 ............ 57, 64, 77, 78 
Cornelis Cornelis Geert *1819 ............... 137, 157 
Cornelis Cornelisz. *1757.97, 114, 115, 135, 137, 

138, 139 
Cornelis Corneliszn *1796 ............................... 95 
Cornelis Johannes *1861 ................................ 130 
Cornelis Pieter *1831 .............. 109, 129, 145, 146 
Cornelis Pieter *1859 ...................................... 129 
Cornelis Pieter *1888 ...................................... 146 
Cornelis Pieter *1912 ...................................... 147 
Crijn *1685 ......................................................... 67 
Crijn *1688 ................................................... 67, 70 
Dingeman *1869 ............................................. 141 
Dingeman *1873 ............................................. 141 
Dirk *1829 ................................................ 132, 150 
Elisabeth *1759 .......................................... 97, 120 
Elisabeth *1899 ................................................ 144 
Elisabeth *1901 ................................................ 144 
Elisabeth Cornelia *1904 ................................ 144 
Emmigje *1827 ................................................ 132 
Emmigje *1843 ........................................ 134, 152 
Emmigje *1877 ................................................ 152 
Geertgen *1617 .................................................. 52 
Geertje *1727 ............................................... 78, 91 
Geertje *1780 ..................................................... 92 
Geertruij *1786 .......................................... 92, 108 
Gerardus *1786 ............................................... 104 
Gerardus *1793 ............................................... 104 
Gerrit *1907 ..................................................... 147 
Gijsbert *1809 .................................................. 112 
Gijsbert *1845 .................................................. 134 



naar Inhoud 
clxxii 

Gijsbert *1873 .................................................. 152 
Govert *1740 ................................................ 78, 79 
Govert *1784 ...................................................... 92 
Grietje *1825 ............................................ 132, 149 
Han *1874 ........................................................ 152 
Helena *1867 ................................................... 152 
Hendrik *1756 ................................................... 98 
Hendrik *1765 ............ 93, 112, 131, 132, 133, 134 
Hendrik *1782 ......................... 104, 122, 139, 140 
Hendrik *1838 ......................................... 134, 152 
Hendrik *1864 ................................................. 157 
Hendriksje *1827 ............................................. 139 
Hijndriksje *1833 .................................... 132, 150 
Huibert Cornelisz *1850 ........................ 135, 154 
Huibertje *1902 ............................................... 144 
Huibertje Josina *1862 ............................ 129, 144 
Huig *1792 ....................................... 115, 137, 138 
Huigje *1872 .................................................... 158 
IJda *1758 ................................................... 98, 121 
Jacob *1650 ................................. 62, 67, 68, 79, 80 
Jacob *1815 ...................................................... 123 
Jacob *1873 ...................................................... 155 
Jacob *1876 ...................................................... 155 
Jacob []1767 ....................................................... 64 
Jacoba Maria *1862 ......................................... 130 
Jacobus *1870 .......................................... 130, 146 
Jacobus Cornelis Pieter *1899 ........................ 147 
Jacobus Johannes *1859.................................. 130 
Jakob *1717 .................................................. 77, 78 
Jan *1773 ............................................ 92, 107, 125 
Jan *1794 .......................................... 115, 138, 158 
Jan *1826 .......................................... 109, 129, 144 
Jan *1862 .......................................................... 157 
Jan *1887 .......................................................... 155 
Jan Corneliszn *1804 ........................................ 95 
Janneke *1779 ............................................ 92, 108 
Janneke *1811 .................................................. 107 
Janneken *1620 ........................... 52, 57, 60, 63, 64 
Jannigje *1863 .................................................. 150 
Jannigje *1864 .................................................. 150 
Jantje *1782 ...................................................... 115 
Jenneken Pieternella *1852 ............................ 157 
Jillis *1688 .......................................................... 71 
Jillis *1696 .......................................................... 71 
Joanna *1867 .................................................... 141 
Johanna *1824.................................................. 109 
Johanna Adriana *1877 .................................. 141 
Johanna Maria *1790 ...................................... 104 
Johanna Maria *1859 ...................................... 130 
Johanna Maria *1874 ...................................... 152 
Johannes *1734 .................................................. 82 
Johannes *1737 .................................................. 82 
Johannes *1738 .................................................. 82 
Johannes *1751 ................... 82, 104, 105, 122, 123 
Johannes *1753 .................................................. 98 
Johannes *1774 ................................................ 104 
Johannes *1780 ................................................ 104 

Johannes *1813 ................................................ 123 
Johannes *1826 ................................ 109, 129, 144 
Johannes Adrianus *1878 .............................. 141 
Johannes Cornelis *1875 ................................ 141 
Johannes Cornelis *1876 ................................ 150 
Johannes Pieter *1897 ..................................... 144 
Josinus *1867 ................................... 129, 144, 145 
Judik *1883 ...................................................... 155 
Kesina *1838 .................................................... 139 
kint *1624 ........................................................... 52 
kint *1626 ........................................................... 52 
Koos *1870 ............................................... 130, 146 
Kornelis *1694 .................. 71, 81, 96, 97, 102, 104 
Kornelis *1724 ............................................. 78, 89 
Kors *1693 ................................... 64, 77, 89, 91, 92 
Korst *1693 ......................................................... 77 
Levenloos *1879 .............................................. 155 
Lijntje *1782 ............................................. 115, 135 
Lijsbet *1683 ...................................................... 64 
Lijsbet Bastiaendr *1725 ................................... 78 
Lijsje *1725 ......................................................... 78 
Lijsje *1820 ....................................................... 113 
Lijsje *1831 ....................................................... 113 
Maaijke Bastiaendr *1724 .................. 78, 94, 112 
Maaike *1834 ................................................... 138 
Maaike *1879 ................................................... 152 
Maaike *1896 ................................................... 155 
Maaike Bastiaansdr *1815 ...................... 113, 134 
Maartje *1669..................................................... 73 
Maartje *1694..................................................... 67 
Maartje *1696..................................................... 71 
Machelientje *1835 .......................................... 109 
Maertje *1647 ............................................... 62, 66 
Maertje *1697 ............................................... 71, 85 
Margaretha *1891 ........................................... 155 
Margaretha Elisabeth *1812 .................. 122, 140 
Maria *1775 ....................................................... 93 
Maria *1794 ..................................... 112, 131, 149 
Maria *1804 ............................................... 95, 114 
Maria *1818 ............................................. 137, 156 
Maria *1871 ..................................................... 158 
Maria Alida *1811 ................................... 123, 140 
Maria Cornelisdr *1772 .................................... 95 
Maria Everdina *1857..................................... 157 
Maria Everdina *1858..................................... 157 
Michiel *1812 ................................................... 109 
Mien *1901 ....................................................... 147 
Neelia *1752............................................... 98, 121 
Neeltje *1686................................................ 67, 79 
Neeltje *1826............................................ 139, 160 
Neeltje *1893.................................................... 155 
Neeltje Bastiaendr *1727 ............................ 78, 94 
Neeltje Cornelisdr *1848 ................................ 135 
Petronella Wilhelmina *1906 ......................... 144 
Pieter *1662 .................................................. 62, 72 
Pieter *1665 ........................................................ 73 
Pieter *1681 ........................................................ 75 
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Pieter *1864 ...................................................... 129 
Pieter *1875 ...................................................... 154 
Pieter *1879 ...................................................... 154 
Pieter *1923 ...................................................... 147 
Pieter Boudewijn *1891 .................................. 146 
Pieternella *1816 ............................................. 109 
Pieternella *1821 ..................................... 109, 128 
Pieternella *1857 ..................................... 130, 145 
Pieternella *1913 ............................................. 147 
Rhein Corneliszn *1806 .................................... 95 
Soetje *1810 ...................................................... 107 
Sophia Elizabeth *1809........................... 122, 139 
Steven *1825 .................................................... 113 
Steven *1826 .................................................... 113 
Steven *1828 .................................................... 113 
Tanneke *1902 ................................................. 147 
Teuna *1824 ............................................. 139, 159 
Teuna *1826 ..................................................... 138 
Teuna *1829 ..................................................... 138 
Teuna *1866 ..................................................... 150 
Teuna *1878 ..................................................... 158 
Teuna Willemina *1875 .................................. 150 
Teuntje Arijsdr *1758 ....................... 93, 111, 130 
Tieleman *1838 ........................................ 132, 150 
Trijntje *1831 ................................................... 139 
Trijntje *1834 ................................................... 139 
Trijntje *1875 ................................................... 158 
Wilhelmina *1860 ........................................... 157 
Wilhelmina Cornelia *1913 ........................... 144 
Willem ......................................................... 62, 75 
Willem *1890 ................................................... 155 
Willem Bastiaense *1730 .................................. 78 
Willemijntje *1875 ........................................... 155 
Willemijntje *1879 ........................................... 155 
Willemijntje *1881 ........................................... 155 
Willemijntje *1882 ........................................... 155 
Willemijntje *1885 ........................................... 155 
Willemina *1790 ................................ 92, 108, 125 
Willemina *1901 .............................................. 147 
Willempje .......................................................... 73 
Wout *1918 ...................................................... 147 
Wouter *1849 ........................................... 134, 154 
Wouter *1888 ................................................... 155 
Wouterina Jacoba *1892 ................................. 146 

Warendorp, van 
Anna ................................................................. 159 

Warnar 
Gesina .............................................................. 123 

Weedage 
Adriana Klazina ............................................. 125 
Jacob ................................................................. 125 

Wegt, van der 
Willem ............................................................... 73 

Weicke 
Catharina Margaretha *1792 ......................... 121 

Wendt 
Cornelia *1785 ................................................. 104 
Cornelis *1780 ................................................. 104 
Cornelis *1783 ................................................. 104 
Johannes *1790 ................................................ 104 
Karel ................................................................. 104 
Otto *1780 ........................................................ 104 
Otto *1781 ........................................................ 104 
Otto *1786 ........................................................ 104 

Wijk, van 
Anneke *1812 .................................................. 109 
Antonie *1844 .................................................. 125 
Antonij *1783 ........................................... 108, 125 
Arie ................................................................... 108 
Arie *1816 ................................................ 109, 125 
Boudewina *1818 ............................................ 109 
Cornelia *1811 ................................................. 109 
Cornelis †1836 ................................................. 109 
Johanna *1823.................................................. 109 
Maaike *1821 ................................................... 109 

Wijmans 
Theodora ......................................................... 140 

Willems 
Jannetje †1692.................................................... 72 

Willemsz. 
Cornelis .............................................................. 49 

Willigen, van der 
Jannigje ............................................................ 111 

Wissink 
Gerrit Albert .................................................... 146 
Willemina *1879 ...................................... 146, 148 

Wit, de 
Cornelia Maria *1892 ..................................... 144 
Johanna Josina *1895 ...................................... 144 
Johannis *1863 ................................................. 144 
Maria Cornelia *1893 ..................................... 144 
Simon ............................................................... 144 
Simon Johannes *1891 .................................... 144 

Zwart 
Adriana *1823 ................................................. 123 
Albertus ........................................................... 123 
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