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Woord vooraf 
 
 
Deze monografie handelt over het leven van een vader en een zoon.  Het is de vraag of je 
zo’n boek dan wel een monografie kunt noemen, omdat het daarbij veelal gaat om de 
verhandeling over één bepaald onderwerp. Maar de monografie is eveneens de beschrijving 
van een groep samenhangende onderwerpen en omdat hun gezinnen beschreven worden, is 
het begrip monografie de juiste terminologie voor een boek als dit. Er is sprake van een 
kenbaar verband en eveneens van een beperkte omvang. De gezinnen van Isaac en zijn zoon 
Simon Bette hebben zich gedurende bijna een eeuw gevestigd in West-Brabant, in het 
polderland van de dorpen Fijnaart en Dinteloord. Het gaat in dit boek dan over de achttiende 
eeuw en over boerenfamilies, over polderboeren. We lezen over de sporen die zij in de 
archieven hebben nagelaten. Het zijn vreugdevolle  gebeurtenissen alsook tekening van hun 
strijd om het  dagelijkse bestaan. Twee families die twee eeuwen geleden in een tijd van 
omwenteling en op het laatst zelfs in een barre oorlogstijd leefden. Gewone jonge mensen, 
die dagelijks manoeuvreerden om het eenvoudige bestaan in stand te houden.  
 
Tijdens haar interview met essayist, dichter, roman- en toneelschrijver Willem Jan Otten 
stelt Enny de Bruijn hem de vraag: ‘Schrijft u daarom regelmatig over uw persoonlijke 
verhouding tot uw vader en moeder, vrouw en kinderen?’ Otten, die een week later voor 
zijn essayistisch werk de prestigieuze P.C. Hooftprijs zal ontvangen, geeft dan het volgende 
antwoord, dat beamende herkenning bij mij oproept: 
‘Het grote drama van mensenlevens zit altijd in hun eerste betrekkingen, in hun familie, hun 
geliefden. Als je iets wilt schrijven dat hout snijdt, moet je het daar plaatsen, dan is het 
concreet. Ik schrijf over mijn persoonlijke verbindingen met mensen, in de hoop dat lezers 
begrijpen dat zij zelf ook in dergelijke verbanden staan’. Kijk, daarover gaat het nu in de serie 
Bette-monografieën.  
 
De historica Marita Mathijsen schrijft ergens: ‘Het verleden mag niet worden weggemoffeld. 
Laat het doorfluisteren in je eigen leven.’ De Bette-monografieën zijn als het ware op elkaar 
aansluitende pakketjes gebeurtenissen en verhalen uit onze Bette-familiegeschiedenis en er 
is tijd en geduld nodig om ze samen te stellen. De gebeurtenissen die in dit boek beschreven 
worden zijn zeldzaam, in die zin dat ze heel persoonlijk zijn en gedateerd. En wat zeldzaam 
is, is gewoonlijk kostbaar; dat wil zeggen wanneer het voor iemand begerenswaardig is. Daar 
begint het verhaal. Bij het verlangen meer te weten van hen die ons in de familielijn 
voorgingen. Oude manuscripten vertellen dat verhaal en geven iets van het leven van onze 
voorouders prijs. Al vele decennia is er een groeiende belangstelling voor geschiedenis van 
landen, steden, dorpen en families, hun onderlinge verhoudingen en samenhang. En dan 
niet alleen voor geschiedenis als leermeester, zoals ik in de inleiding van ‘Johannis Betten’ in 
een citaat van Cicero benoem. Lessen uit de geschiedenis worden veel te weinig geleerd 
omdat we ze te weinig toepassen. Maar uit wat gebeurd is, kan door hen die wijs genoeg zijn 
om de lessen ter harte te nemen wel degelijk verstandige beoordeling en moed voor de 
toekomst ontvangen worden.  Historisch besef kan door het reservoir van kennis dat eraan 
ten grondslag ligt onze keuzen op een goede manier beïnvloeden.  
 
Het schrijven en lezen van persoonlijke levensgeschiedenissen in hun bredere verbanden, 
ofwel het contact met het vergane verleden, geeft een verbintenis met het leven die verrijkt. 



Toegegeven, er zit ook iets weemoedigs in het op deze manier uitwerken van historisch 
onderzoek. Soms onderga je dat ‘in den lijve’, na het lezen van eindeloze lijsten in doop-
trouw en begraafregisters. Het gaat voortdurend over mensen die niet meer leven en over 
veel van wat verdwenen is. De compassie met mensen uit het verleden wekt iets op van: 
voorgoed voorbij. Je kunt wel interpreteren, maar niet meer met henzelf spreken over wat 
deze mensen bewogen heeft, waar hun liefde en voorkeuren lagen alsook wat bij hen leidde 
tot de daden waarover je in de summiere nagelaten teksten leest. Maar daarmee is het  
gelijk bijzonder waardevol, want dat is nu precies zoals het in het leven van ieder van ons 
toegaat. Onze persoonlijke levensgeschiedenis wordt immers ook gevormd door perioden 
van diep en vrolijk beleefd geluk die steeds weer worden gevolgd door en afgewisseld met 
weemoedig of verdrietig stemmende gebeurtenissen. Het is die gelijkenis in het menselijk 
leven waardoor het verleden niet als een afgerond verhaal wordt beleefd, maar door hen die 
er oog voor hebben als iets wat als het ware in jezelf ‘aanwezig’ is.  
 
Dit boek is vanuit literair oogpunt bezien wellicht minder interessant voor het grote publiek. 
Het is geen leesboek, ook geen historische roman, maar het samenvattende verslag van een 
historisch onderzoek. De waarde ervan wordt daarom geschat door geïnteresseerden in 
familiegeschiedenis en de daarbij behorende historische achtergronden. Het zal zo zijn dat 
het kermisverhaal van Maria den Rooijen en Nicolaas Huijsers (Storm in een glas water) 
eerder een glimlach oplevert dan het informatieve relaas over de domeingoederen van de 
Oranjes. Maar dit boek is een spannende zoektocht naar sporen van onze voorouders. 
Zonder enige inspanning bij het lezen van deze tekst kan men niet tot zich nemen, wat van 
mijn kant niet zonder inspanning is gemaakt. Dat het de moeite waard mag zijn! 
 
Deze monografie geeft uitdrukking aan het levend houden van het verlangen opgenomen te 
zijn in een reeks van anderen, voorvaders en voormoeders die ons hoe dan ook iets hebben 
geschonken door wie we zijn zoals we zijn. Het geeft de auteur een dankbaar besef, dat we 
ondanks de menselijke vergankelijkheid weet hebben van een verbondenheid met anderen, 
die met ons een onzichtbare werkelijkheid vormen.  Familiegeschiedenis vormt een groot 
goed, voor wie er oog voor heeft.   
 
 
Hans Bette 
www.jcbette.nl 
Veenendaal, maart 2016 
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DEEL 1  FAMILIEGESCHIEDENIS ISAAC BETTE 
 
 
 

 

         
 
Nederlandse Hervormde Kerk             Haven  
Fijnaart                                                                           Dinteloord 
 
 
 
 
 
 
Wie is Isaac Bette?  
De polderboer die in dit boek beschreven wordt, is inmiddels een volslagen onbekende man. 
Isaac Bette is een achttiende-eeuwse Brabantse boerenzoon uit het kleine dorpje Fijnaart. 
Hij wordt geboren op de boerderij van zijn ouders, Johannis Betten en Maria Provilij, in de 
weidse polder de Nieuwe Fijnaart, die aan de omgeving van het stadje Klundert grenst. 
 
Van veel boerenzonen uit vroegere plattelandsdorpjes is bekend dat ze geboren werden, op 
de boerderij werkten, trouwden, kinderen kregen en stierven, zonder veel noemenswaardigs 
te hebben meegemaakt of achtergelaten. Op het eerste gezicht kan dit ook van Isaac Bette 
gezegd worden. Hij leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw en werd slechts dertig 
jaar. Voldoende lang om een cruciale schakel in het Bette(n)-geslacht te vormen. Hij trouwde 
met een Dinteloordse schone en was landbouwer op de zeekleigrond van Prinsenland.  
 
Wie is Isaac Bette? Daar is aan het begin van deze historische zoektocht nog niet veel van te 
zeggen. Er is ook geen enkele zekerheid dat de bronnen gelegenheid bieden tot een 
uitgebreid familieboek of zelfs maar een biografisch portret uit het verleden. Echter niet het 
doel van een omvangrijke en indrukwekkende levensgeschiedenis is per se het voornaamste, 
de historisch-genealogische zoektocht is een ervaring die prachtige perspectieven biedt. Het 
boeiende denkproces om uit het weinige dat er te vinden is een verhaal te maken, daaruit 
valt veel plezier te putten. Of de onverwachte hoeveelheid verzamelde gegevens zo te 
ordenen, dat er een samenhangend geheel uit ontstaat.  Om zo niet alleen antwoord te 
vinden op de in de aanhef gestelde vraag, maar door alles heen een beetje zicht te krijgen op 
iemand die naar de mens gesproken de poort voor ons leven is geweest. Dat geldt vooral 
hen, die zijn nazaten genoemd mogen worden, zijn familie. 
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HET OUDERLIJKE GEZIN VAN ISAAC BETTE1 
De vader van Isaac is Johannis Betten, die als Fijnaartse polderjongen opgroeit en op 
vijfentwintig jarige leeftijd in de Hervormde Kerk trouwt met de vierendertigjarige weduwe 
Maria Provilij. In hun huwelijk zijn vanaf de eerste dag vier kinderen uit het eerste huwelijk 
van Maria (met haar inmiddels overleden man, Nicolaas Leest) opgenomen. Uit het huwelijk 
van Johannis/Jan en Maria worden in totaal zes kinderen geboren, die daarbij het leven 
hielden en gedoopt werden (waardoor we een en ander weten). Het gaat om de volgende 
kinderen Betten-Provilij: 
 
1. Francina Bette ged. Fijnaart 06-06 1756  (overl. Dinteloord 05-09 1812) 
2. Ysaac Bette  ged. Fijnaart 24-07 1757  (overl. onbekend) 
3. Jacob Bette  ged. Fijnaart 13-08 1758  (overl. onbekend) 
4. Isaac Bette  ged. Fijnaart 25-11 1759 (overl. Dinteloord 23-, begr. 29-10 1790)  
5. Adriaan Bette ged. Fijnaart 08-03 1761  (overl. Klundert 14-07 1783) 
6. Joost Bette  ged. Fijnaart 11-09 1763  (overl. Terheijen 10-09 1826) 
 
Uit deze opsomming blijkt, dat Isaac het vierde kind is van Jan en Maria Betten en eveneens 
dat met de vier (pleeg)kinderen Leest meegerekend en het vroeg overlijden van twee 
eerdere broertjes Isaac dan het zesde kind is aan tafel van het gezin Jan Betten en Maria 
Provilij.   
Bij zijn geboorte is Isaacs oudere zusje Francina drie-en een half jaar oud, zijn pleegzusje 
Baatje Leest is van september 1751 en dus acht jaar, Laurens Leest  is van april 1747 en dan 
12 jaar, Johannes/Jan is ruim dertien en een half jaar, want van februari 1746 en de oudste 
in het gezin Betten is in 1759 pleegbroer Cornelis Leest van oktober 1742, een tiener van 
zeventien jaar oud. Uit de in noot 1 genoemde levensbeschrijving van zijn ouders neem ik 
met betrekking tot zijn geboorte de volgende gegevens van Isaac Bette op: 
 
Isaac Janse Bette 
Wanneer het in de winter van het jaar 1759 guur en koud is en de wind tegen de ruiten van 
de boerenhoeve beukt, wordt deze (nu bekende derde stamhouder van ons voorgeslacht 
geboren. Isaac (Janse) Bette ziet 15 maanden na zijn hoogstwaarschijnlijk jong overleden 
broertje Jacob het levenslicht. De zondag daarop, 25 november  1759, wordt hij door vader 
Jan de Hervormde kerk ingedragen om evenals de eerdere kinderen Bette door de 
‘beminnelijke’ dominee Jacobus van den Boogaart te worden gedoopt.   
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 

Isaac Bette, gedoopt 25-11-1759  
                                                             

1 Voor de uitgebreide familieachtergronden en het ouderlijk gezin van Isaac Bette verwijs ik naar mijn Johannis 
Betten, een familiegeschiedenis, Veenendaal 2014; in te zien en te downloaden via www.jcbette.nl. Uit dit boek 
citeer en bewerk ik hier enkele basale onderdelen, die de jeugd van Isaac Bette beschrijven. In noot 1 van dat 
boek wordt ook de verschillende naamsaanduiding Betten/Bette/Bedde toegelicht (en is nogal willekeurig).  
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Voor het overige is er uit de bronnen die mij bij aanvang van het onderzoek bekend zijn niets 
te melden aangaande de jeugd van Isaac Bette. Uit de wel bekende gegevens valt nog het 
volgende op te maken:  
 
Na Isaacs geboorte wordt in 1761 het gezin verblijdt met zijn broertje Adriaan en in 1763 
maakt Joost Bette het gezin van dat moment compleet. Ze wonen dan met zijn tienen op de 
forse boerderij die vroeger eigendom was van Nicolaas Leest, de eerste man van Maria. De 
kinderen Leest zijn dus voor een deel door Jan en Maria opgevoed, in hun eigen huis en 
omgeving, in de zeekleipolder de Nieuwe Fijnaart. Zij wonen en werken op wat later een 
‘plaisante hoeve’ zal worden genoemd. Isaac is in elk geval gewend geweest om in een fors 
gezin een eigen plaats te verwerven.   
 
Vader Jan en moeder Maria 
Isaacs vader, Jan Betten, is een ondernemende ‘bouman’ met ambitie en een groot gezin. 
Als Isaac een paar jaar oud is, aanvaardt zijn vader het ambt van diaken van de Nederlandse 
Hervormde kerk in Fijnaart. Vader Jan was het tweede en in leven gebleven kind van de 
Belgische soldaat Jacobus Betten in diens huwelijk met Francijntje Knook, de oudste dochter 
van het gezin Jan Joosten Knook en Eva Jiskoot uit Willemstad. Evenals Maria, de moeder 
van Isaac Betten was ook zijn grootmoeder Francijntje bij haar huwelijk met grootvader 
Jacobus Bette al weduwe. Hoe die grootvader Jacobus, de Rooms Katholieke soldaat uit het 
Staatse leger en de jonge weduwe Francijntje uit Willemstad elkaar hebben leren kennen?2  
 
De grootouders Betten en Provilij 
Isaacs grootouders Jacobus en Francijntje Betten wonen na hun verhuizing uit de Henriëtta-
polder sinds 1752 redelijk dichtbij, namelijk in de polder Den Ouden Fijnaart. Grootmoeder 
Francijntje overlijdt in 1761 op de voor die tijd respectabele leeftijd van 71 jaar. Isaac is dan 
een baby van ruim anderhalf jaar en heeft deze grootmoeder dus niet echt gekend. Zijn 
grootvader Jacobus Betten uit Kaulille (in de huidige Belgisch-Limburgse Kempen) overlijdt 
op 2 maart van het jaar 1762. We weten niet precies hoe oud de ons oudst-bekende 
stamvader Jacobus Betten is geworden, omdat we tot op heden zijn geboortedatum niet 
met zekerheid kunnen vaststellen. Maar ook van grootvader Jacobus zal zijn kleinkind, de 
twee-en een half jarige Isaac, weinig of geen herinnering hebben. Als wij uit de twee eerder 
verschenen monografieën (van Jacobus Betten en Johannis Betten) alle gegevens op een rij 
zetten, ziet het ernaar uit dat grootvader Jacobus aan het eind van zijn leven een oude en 
mogelijk verwarde kleermaker is geworden3, die wellicht staande bleef door de goede zorg 
van zijn vrouw Francijntje. Na haar dood moest zoon Jan ene Andries Prince inschakelen om 
vader Jacobus een beetje van een en ander te voorzien en zo voor hem te zorgen.4 
 
De grootouders Provilij (de ouders van moeder Maria zijn Cornelis Janszn Provilij en Baatje 
Stelboer), wonen in de Klundertse polder Bloemendaal. Grootvader Cornelis Provilij zal in 
1776 op eenentachtig jarige leeftijd overlijden, Isaac is dan een tiener van 17 en zal deze 

                                                             
2 Zie voor deze vraag en de bredere familiegeschiedenis van Isaacs grootouders Jacobus Betten, een 
genealogisch-historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg, Veenendaal 2003, in te zien en te 
downloaden via: http://www.bettecolours.nl/historieboeken/jacobus-betten  
3 Zie Bijlage I,  De openbarende geboorte van een kind februari 1753 ten huize van Jacobus Bette, kleermaker 
aan de Fijnaartse Oude Molen.  
4 Johannis Betten…2014, p.39,41. 
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oude grootvader dus goed gekend hebben. Grootmoeder Baatje Stelboer heeft geen van de 
Betten-kinderen gekend. Baatje Stelboer is namelijk bij de geboorte van haar tiende en 
laatste kind, zoontje Adriaan, dat er een was van een drieling (waarvan twee jongetjes in de 
kraam overleden) 5 oktober 1738 op veertig jarige leeftijd overleden.5  Naar het zich laat 
aanzien is Cornelis Janszn Provilij ondanks de vele jonge kinderen niet hertrouwd. Zijn 
oudste dochter Maria, de moeder van Isaac, was in die tijd achttien jaar en zal op haar 21ste 
trouwen met de 6 jaar oudere bouman Nicolaas Leest. Opa Cornelis Provilij uit de polder 
Bloemendaal is behalve ouderling van de Hervormde Kerk in Fijnaart ook een lange periode 
schepen van Klundert geweest. Hij wordt op 5 oktober 1776 in de 4de klasse voor 3 gulden 
begraven6. Het kan vreemd lopen... Cornelis Provilij was gedurende minstens 1726 tot en 
met 1741,  dat is gedurende 15 jaar onafgebroken een van de notabelen van De Niervaart 
ofwel Klundert. Hij heeft dit schepenambt nog drie jaar na het overlijden van zijn 40 jaar 
jonge vrouw Baatje volgehouden en wordt 35 jaar later ‘arm begraven’. Opmerkelijk is 
eveneens, dat de dag en maand van begraven van Baatje Stelboer (1738) en haar man 
Cornelis Janszn Provilij (1776) dezelfde zijn. Opa Cornelis was 38 jaar lang weduwnaar.7  
 
Waar hebben de Fijnaartse Betten’s en hun familie gewoond? 
In de hieronder afgedrukte kaart zien we dat de polder Den Nieuwen Fijnaart ten zuiden van  
het Westelijk Gedeelte van de polders rond Klundert grenst. De boerderij van Jan Betten en 
zijn gezin ligt op de grond waar de letter N van die poldernaam in staat.  De polder waar 
grootouders Jacobus en Francijntje Betten woonden ligt ten zuiden, in de polder de Oude 
Fijnaart, vlakbij de Oude Molen en grootouders Provilij wonen bijna op dezelfde hoogte 
oostwaarts, in de  Bloemendaalse polder van Klundert.  
 

 
 

Topografische kaart uit 1840. Het geheel bevat de plaatsen De Hoek, Fijnaart, Heiningen, Klundert, Moerdijk, Willemstad, 
Zevenbergen. Bron: Nationaal Archief: http://www.gahetna.nl/en/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie 

                                                             
5 Zie voor de Klundertse Provilijs: http://members.chello.nl/j.zwart13/jan_dirkse_provily.htm. 
6 Klundert, Gaarder begraven 1765-1805, deel 23. Dit is een van de laagste en goedkoopste klassen. 
7 Voor de grootouderlijke familie Cornelis Janszn Provilij en Baatje Stelboer geldt dat dit gezin betrokken was op 
de Bette’s.  Grootvader Cornelis was vroeg weduwnaar en verloor veel van zijn geliefden. Uit NH-kerkeraads-
notulen 1761 blijkt dat hij aanbeveling en voorspraak doet voor schoonzoon Jan Bette. Schepenbankarchieven 
Fijnaart: Jan Betten is ‘inventariënt’ bij zijn zwager Cornelis Corneliszn Provilij na het overlijden van diens vrouw 
Maaike en Cornelis jr. was het bij Jan Bette na het overlijden van Maria Provilij, zijn zuster. 
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Kerk en school 
Op zondag komen mensen die lid zijn van een kerk als geloofsgemeenschap bij elkaar. Er 
wordt dan door een predikant of ouderling leiding gegeven aan een volgorde van dienst, die 
liturgie wordt genoemd. De gemeente zingt en luistert, de dominee leest uit de Bijbel voor, 
preekt en doopt, er wordt avondmaal gevierd, er wordt gecollecteerd, waarbij geld wordt 
opgehaald voor diverse kerkelijke doeleinden en aan het einde van zo’n kerkdienst wordt de 
geloofsgemeenschap ‘heengezonden’, waarbij de dominee hen Gods zegen toe bidt. In grote 
lijnen gaat het op deze wijze al vele eeuwen. En op deze wijze zal ook Isaac Bette als jong 
ventje al vroeg met zijn ouders op zondag in een van de rijwagens van zijn vader gehesen zijn 
op weg van de afgelegen boerderij naar de kerk in het midden van het dorp.  
 
Afstanden 
Als de kinderen ouder worden, zou het gezin met goed weer zelfs lopend ter kerke kunnen 
gaan, alhoewel dat gelet op de afstand wel ongeveer een uur duurt. In de huidige situatie 
legden zij ongeveer de weg af van wat nu Zwingelspaansedijk 24-26 is tot aan de Hervormde 
Kerk aan de Kerkring 1 via de Noordlangeweg naar het centrum van het dorp, zeg maar een 
6 kilometer op min of meer onverharde wegen, mijns inziens voor een volwassene toch ruim 
een uur lopen (de rijksweg A59 was er uiteraard nog niet)8. Ze zullen wel vaak met het rijtuig 
zijn gegaan. Twee maal per zondag? In elk geval in hun ‘zondagse’ ofwel beste kleren. 
 

 
 

Zo schildert Rien Poortvliet ons zulke kerkgang ‘van knap ver’ voor ogen.. 
 
De Nederlandse Hervormde Kerk 
De Hervormde Kerk was zeker in de achttiende eeuw het grootste Nederlandse 
kerkgenootschap, voortgekomen uit de Hervorming of Reformatie van de zestiende eeuw. 
Zij was in haar leer en kerkinrichting vooral gebaseerd op de opvattingen van de 
kerkhervormer Johannes Calvijn. Vóór 1816 werd dit grootste, destijds door de staat 
bevorderde, kerkgenootschap meestal aangeduid met het verzamelbegrip ‘Nederlandsche 
gereformeerde kerken’. Het begin van de zeventiende eeuw werd gekenmerkt door een felle 
strijd met betrekking tot de geloofsleer, die uiteindelijk op de bekende nationale synode van 
Dordrecht in 1618/1619 werd beslecht. Dit gebeurde vooral door de verwerping van 
rekkelijke, remonstrantse denkbeelden en het ontslag van predikanten die deze leringen 
aanhingen. Bijna twintig jaar later verscheen er een nieuwe bijbelvertaling, de zgn. 
Statenbijbel/Statenvertaling (1637).9 

                                                             
8 Zie Bijlage II, Huidige situatie van de plaats waar de boerderij van Jan Betten lag in de polder Nieuwe Fijnaart. 
9 Een belangrijke bron van inzicht in de kerkelijke kaart van ons land tijdens het midden van de achttiende 
eeuw, voorzien van kaartjes vormen de drie delen van W.A. Bachiene, Kerkelijke geographie der Vereenigde 
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Onderwijs  
In de dertiende en veertiende eeuw ontstonden de eerste dorps- en stadsscholen in ons 
land. Vanaf 1648 was het onderwijs een staatszaak met alleen ‘gereformeerd’ onderwijs en 
pas later volgde het openbaar onderwijs. De onderwijsgeschiedenis in West-Brabant gaat 
terug naar 1590, het jaar waarin Willemstad een schoolhuis krijgt. In de zestiende tot en met 
de achttiende eeuw waren de scholen bepaald niet goed georganiseerd. Scholen waren lang 
niet overal aparte gebouwen. Men gebruikte maar net wat er beschikbaar was, zelfs een 
koude schuur of een keuken. De ruimtes hadden veelal geen verlichting of verwarming en 
het was er vaak vies. Muizen en ratten liepen in sommige schoolhuizen vrij rond. Een open 
vuur verwarmde de ruimte en als de schoorsteen niet goed werkte, zaten de kinderen in de 
kou of in de rook. Kinderen werden zelfs ziek van schoolgaan. 
 
Het onderwijs in de 18de eeuw was heel anders dan nu. In plaats van klassikaal les te geven, 
zat de schoolmeester achter zijn katheder, handhaafde min of meer de orde, voorzag de 
leerlingen van schoolbehoeften en zette ze vervolgen aan het werk. Alle leeftijdsgroepen 
zaten bij elkaar op bankjes of op de grond en werkten individueel. Elke kind kreeg van de 
meester een opdracht. Dit werken kon bestaan uit spellen, spellend lezen en lezen. Dit ging 
allemaal half hardop, dus was het een geroezemoes van belang. De kinderen die al konden 
lezen mochten gaan schrijven. Dat waren er meestal niet zoveel. Twee keer per dag keek de 
meester de opdracht na of de leerling werd overhoord. Dan liet hij hen het geleerde 
opzeggen of voorlezen. Wie het niet goed deed, kreeg een paar venijnige tikken op de 
handpalmen met de plak, een houten stok met een breed uiteinde. Daarna kreeg de leerling 
wat aanwijzingen en een nieuwe opdracht. Dat heet hoofdelijk onderwijs. De nadruk lag op 
zelfstandig leren. De oudere kinderen hielpen de jongere kinderen. Elk kind leerde in zijn 
eigen tempo.  
 
De kinderen leerden, waarvoor de ouders betaalden. Rekenen was erg duur. Als kinderen 
niet naar school gingen, hoefden ouders niet te betalen. De schoolmeesters waren niet altijd 
even bekwaam, sommigen konden zelf niet eens goed lezen of schrijven. De ‘meester’ 
ontving alleen loon van de kinderen die naar school kwamen. In de oogsttijd waren dat er op 
het platteland vaak weinig. De meesters mochten de kinderen straffen met de roe of stok. 
Lijfstraffen werden toen als een probaat middel gezien om de orde te handhaven in de vaak 
overvolle klassen. Zat een ongehoorzaam kind ver weg, dan gooide de meester een 
'pechvogel' van stof gevuld met zand naar hem toe. De leerling moest deze dan 
terugbrengen, waarop hij of zij naar gelang de kwestie een duchtig pak slaag kon ontvangen.  
 
Andere manieren om te straffen waren het ezelsbord voor de domme leerling, welke hij in 
de klas moest dragen, en bij ernstiger vergrijp het zware schandbord. Het schandbord werd 
gebruikt als straf bij liegen, plagen of stelen. Maar soms ook bij onbeleefd zijn en dat bord 
moest dan voor iedereen zichtbaar in het dorp gedragen worden.10 
                                                                                                                                                                                              
Nederlanden, in zich behelzende, eene Beschrijvinge, van der staat der synoden, klassen en gemeenten, der 
Hervormde Kerke, in ons Vaderland, met veele bijzonderheden: uit echte Stukken verzameld, en, beneven 
daartoe behoorende Landkaarten. Amsterdam, 1768-1770. Verder verwijs is voor gegevens over de 
geschiedenis van kerkelijke instellingen naar J.G.J. van Booma ‘Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven 
in Nederland’, ’s-Gravenhage 1994 (CBG). Voor de Statenvertaling: http://www.gbs.nl/de-statenvertaling . 
10  Een boeiende site met veel informatie over het onderwijs, met uitgebreide bronnenvermelding en thema’s: 
http://www.onderwijsgeschiedenis.nl. Meer specifiek over de dorpsschool in de achttiende eeuw: G.J. Schutte, 
Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, de banne Graft 1770-1810, Franeker 1989 p. 163v. 
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Aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw veranderde het 
onderwijs, onder invloed van de uit Frankrijk overgewaaide en door de Fransen ingevoerde 
‘verlichtingsidealen’. De school kreeg een andere functie. Door goed onderwijs zal een kind 
zich ontwikkelen tot een brave en christelijke burger, die in zijn eigen levensonderhoud kan 
voorzien (bestrijding van armoede en criminaliteit). Zo ontstonden onder meer scholen voor 
de armen. Het onderwijs moest helpen bij de ontwikkeling van het kind. De nadruk kwam te 
liggen op begrip en inzicht in de lesstof, dus niet de lesstof alleen maar memoriseren. De 
kinderen werden als kind benaderd en niet als kleine volwassenen. Deze vernieuwingen 
vinden we gelukkig nog steeds terug in het onderwijs van vandaag. 
 
Tot aan 1795, toen de Fransen de baas werden in Nederland, werd het onderwijs gegeven 
onder verantwoordelijkheid van de (Nederlandse Hervormde) Kerk. In het overwegend 
protestantse Nederland, ook in het West-Brabantse Fijnaart, was het de Hervormde Kerk die 
met medewerking van plaatselijke overheden (schout en schepenen, de magistraat) een 
christelijke school stichtte en die onderhield. In de scholen van die tijd waren de Bijbel en de 
catechismus belangrijke leerboeken. Een belangrijke doelstelling van het onderwijs in die 
dagen was het leren lezen van de Bijbel in de volkstaal. Dat was geheel in overeenstemming 
met het gedachtegoed van de Reformatie. Tot aan de overheersing van de Fransen, zeg 
maar 1798, was er sprake van een onlosmakelijke band tussen kerk en school. In de Franse 
tijd werd die band tussen kerk en school losgemaakt en in 1806 werd de onderwijzers bij 
wetgeving verboden om onderwijs te geven in de leerstellingen van de kerk. De kinderen 
moesten opgeleid worden tot maatschappelijke en christelijke deugden en de Bijbel mocht 
niet meer het leerboek zijn.  
 
Pas begin 1800 werden de vakken lezen, schrijven, rekenen en Nederlands taal verplicht! 
Alles wat met het christelijke geloof te maken had, werd nu de verantwoording van de kerk 
zelf. De boeken die gebruikt werden, hadden nog wel een duidelijke protestantse 
achtergrond. De kerk drukte haar stempel nog steeds op de opvoeding van kinderen.  
In Fijnaart was wat wij nu zouden noemen een ‘school voor basisonderwijs’ in het dorp. De 
eerste erkende school in West-Brabant was trouwens in Fijnaart (1669); Moerdijk volgde in 
1700 en Heijningen pas in 1815.11 Doorgaans werd er in West-Brabant lesgegeven in de 

                                                                                                                                                                                              
en Geschiedenis van de school in Nederland,  P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Assen/Maastricht 1987. 
11 Voor een overzicht en bronnen, zie http://canonvanmoerdijk.nl/van-griffel. Interessant vanwege de teksten 
uit historische bronnen is ook: http://www.ppsimons.nl/stamboom/dorpsschool.htm.  
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onderwijzerswoning of bij dorpelingen thuis. Schoolmeesters hadden tot ver in de 
achttiende eeuw nog vaak een nevenfunctie.  Naast onderwijzer waren ze doorgaans 
klokkenluider, voorzanger in de kerk of grafmaker. De toestand op de scholen was tot in de 
negentiende eeuw ronduit slecht. De klaslokalen of wat daarvoor doorging waren benauwd 
en te klein voor het grote leerlingenaantal, het was slecht gesteld met de hygiëne en in de 
winter was het lokaal vaak ijskoud. Zelfs halverwege de negentiende eeuw stuurden ouders 
hun kinderen halve dagen naar school omdat ze bang waren voor de gezondheid van hun 
kinderen! 
 

                     
                          
                  Een dorpsschool in de 17de eeuw         Op dit schilderij van Jan Horemans de Jongere, 
          paneel uit 1662 door Adriaan van Ostade                uit de tweede helft van de 18e eew,   

      betalen kinderen hun onderwijzer in natura. 
 
Twee schoolmeesters 
Isaac Bette zal op zijn tiende jaar (1769) in Fijnaart op de dorpsschool gezeten hebben. Later 
blijkt uit akten dat hij zijn naam in de handtekeningen netjes kan schrijven. Verder is aan 
schrijfwerk niets van hem bekend of overgeleverd gebleven. Zijn 3½  jaar oudere zusje 
Francijntje zal dit schooltje ook wel hebben bezocht, evenals de kinderen Leest uit hun gezin.  
Hoe het vervoer van jonge kinderen uit de polder naar het dorpsschooltje geregeld was, 
blijft onbekend, maar een feit is dat de kinderen uit het gezin Betten-Provilij konden lezen en 
schrijven. En zoals wel zal blijken ook goed geleerd hadden te rekenen. Dat onderwijs 
hebben ze ontvangen van twee elkaar opvolgende schoolmeesters, waarvan in elk geval de 
namen bekend zijn gebleven.  
 
In 1769 overleed Teunis Boekhouwer, de schoolmeester van Fijnaart12. Sinds november 1749 
was hij twintig jaar onderwijzer geweest van de kinderen in Fijnaart en omgeving. Behalve 
dat hij schoolmeester was, werd Boekhouwer voor allerhande baantje ingezet. Hij had er 
tenslotte voor geleerd. Zowel de Hervormde kerkenraad als het Fijnaartse dorpsbestuur 

                                                             
12 J. van Doorn (samenst.), Vierhonderd jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987, Fijnaart en 
Heijningen, 1987 p.66. 
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maakten van zijn diensten gebruik13. Nu Boekhouwer is overleden, moet er naar een 
opvolger worden uitgekeken. Juist vanwege die meerdere functies van de schoolmeester, 
kwamen de kerkenraad en het dorpsbestuur daarvoor gezamenlijk bijeen en wel op 22 
augustus 1769 in de consistorie van de kerk.  
 
Van deze bijeenkomst zijn notulen opgemaakt en bewaard gebleven, waardoor we een en 
ander over de schoolmeesters uit die tijd te weten komen. Het Fijnaartse gemeentebestuur 
bestond daarbij uit Baljuw Jan van Doorn en de schepenen Cornelis Botbijl, Roeland Vissers, 
Jan de Been, Willem Maris Johannes Lips, Meeuwis Leendert van Dis en Nicolaas Hartveld. 
Secretaris was H.M. van Rijssen. Namens de kerkenraad waren aanwezig Hendrik Cornelis 
Knook, Arie Punt, Pieter van der Gijp, Jan de Lint, Leendert M. van Dis en dominee J. van den 
Boogaart.14    
  
De burgerlijke bestuurders hadden Gijsbert van Herpen op het oog. Hij was ondermeester 
van het weeshuis in Dordrecht. De kerkelijke bestuurders hebben ingestemd met de komst 
van Gijsbert van Herpen, mede omdat hij als koster en voorzanger in de kerk zou gaan 
functioneren. Eenstemmig kon worden besloten tot de benoeming van G. van Herpen als 
schoolmeester-koster-voorzanger. De andere functies die hij nog op zich zou nemen werden 
niet vermeld, deze drie waren voor kerkenraad en magistraat van groot belang. Onder het 
verslag schrijft dominee Van den Boogaart over de goede verhouding waarin een en ander 
tot stand gekomen was dat beide partijen ‘in alle vriendelijkheijd scheijden’. Dat was wel 
eens anders geweest! 
 
Jeugdjaren en gebeurtenissen 
Willen wij de jeugd van Isaac Betten nader in kaart brengen, dan doen we dat door uit de 
reeds bekende familiegegevens, zoals die zich in de jaartallen ontvouwen, de gebeurtenissen 
nader te onderzoeken, te beschrijven en zo betrouwbaar mogelijk te interpreteren. De 
jaartallen vormen daarbij onze leidraad. Dit levert geen lopend verhaal op, maar geeft wel 
het meest overzichtelijke beeld van de indrukken die in het gezin Betten en voor een zeker 
deel dus ook aan de jonge Isaac zich hebben voorgedaan.  
 
1755-1765 
Vóór Isaac werd in 1756, een jaar na de huwelijksdag van vader Jan en moeder Maria 
eersteling Betten geboren, een dochter Francijntje (vernoemd naar grootmoeder Francijntje 
Knook).  
Ruim een jaar daarna werd op 24 juli 1757 een klein jongetje Betten geboren dat IJsaac werd 
genoemd en een jaar na hem kwam 13 augustus 1758 een jongetje dat naar zijn grootvader 
Jacob genoemd werd. Van die beide jongetjes weten we niet hoe het verder met hen is 
gegaan. Wel vinden we in 1762 en 1764 een aantekening over het begraven van twee 
waarschijnlijk bij of zelfs voor de geboorte overleden kinderen van Jan en Maria Betten. De 
naamgeving van de hier als onderwerp beschreven Isaac Betten doet vermoeden dat de in 

                                                             
13 In het door mij beschreven conflict tussen de kerkenraad en ‘gewesene Diaken’ Jan Betten is schoolmeester 
Boekhouwer sommeerder en intermediair geweest om de boodschappen vice versa over te brengen, zoals  
gedocumenteerd in de kerkenraadsnotulen van 13 januari 1765 en beschreven in Johannis Betten…, p 47-50.. 
14 Verschillende van deze namen komen we tegen in de diverse akten met betrekking tot Isaacs vader, onder 
meer in een aanstelling als voogd over de kinderen Betten. Het waren tijd- en plaatsgenoten van Jan Betten. 
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1757 geboren IJsaac dan overleden is.15 Er is in het RAWB geen overlijdensaantekening van 
de eerste IJsaac of van de daarna komende Jacob gevonden.  
 
Naamgeving en vernoemen 
Naar de oorsprong zijn een aantal herhaaldelijk en tot op de huidige dag voorkomende 
voornamen in de Bette familie uit de bijbelse naamgeving betrokken.  Dit geldt bijvoorbeeld 
voor namen als Isaac, Jacob, Johannes, Maria en Simon. Het zijn dan ook veelal christelijk 
georiënteerde ouders doe hun kinderen zulke bijbelse namen geven.   
Tot voor enkele decennia gold in de meeste families de regel dat er vernoemd werd naar 
familieleden. Veelal kwamen eerst de grootouders aan de beurt en vervolgens de tantes en 
ooms van het kind.16 
In het gezin van Jan Bette en Maria Provilij zien we dat vernoemingsregels in werking gaan of 
juist dat er om reden vanaf geweken wordt: 
 

• Francijntje (1756) wordt als eerste dochter ‘vernoemd’ naar haar grootmoeder van 
vaders zijde: Francijntje Knook (1698-1761). Dat is niet conform de geldende regel, 
want dan zou ze vernoemd zijn naar Maria Provilij haar moeder (moeders moeder), 
Baatje Leest. Mogelijk omdat er al een Baatje in het gezin Betten rondliep (Baatje 
Leest jr. uit Maria’s eerste huwelijk met Nicolaas Leest) hebben Jan en Maria voor 
deze wijziging gekozen. Als Francijntje geboren wordt, leeft haar grootmoeder nog, 
dus ook daar is geen directe aanleiding.      

• Ysaac/IJsaac/Yzak/Isac/Isaac (1757), deze naam wordt door de verschillende 
scribenten verschillend geschreven, is hun eerste zoontje, welk jongetje volgens de 
geldende regels van vernoemen de naam van de grootvader aan vaders (vaders 
vader) kant zou dragen, Jacobus. Waar komt nu die naam Isaac vandaan? In eerste 
instantie had bij zonen vaders familie voorrang en bij dochters moeder familie. Het is 
mogelijk dat hier een ons onbekende grootvader van Johannis (Jan) Bette oplicht: 
ene Isaac Betten uit Kaulille of elders uit de Belgische Kempen. Vader Jan kan over 
zijn grootvader Isaac vernomen hebben en deze willen vernoemen. Als we in de kring 
van verwanten breder kijken, zien we dat in de familie van Francijntje Knook de naam 
Isaac niet voorkomt. In de familie Provilij blijkt, dat een jonge broer van Maria en dus 
een zwager van vader Jan Betten Isaac Provilij heet (1730-1807), in 
Fijnaart/Klundert/Zevenbergen woont en later tot twee maal toe in de lijst van 
voogden voor de kinderen Betten optreedt.17 Bij de geboorte van de eerste IJsaac is 
deze Isaac Provilij nog een ongehuwde, 27 jarige jongeman, wat de vernoeming (via 
hem) misschien minder waarschijnlijk maakt, hoewel hij een oom was! De grootvader 
van moeder Maria van vaders kant heette Jan Dirkse Provilij (1658-1727); de 
grootvader echter van Maria Provilij van moeders kant, dus de vader van haar 
moeder Baatje (soms wel Ysacsdochter) Stelboer was Izack Adriaans Stelboer 
(Willemstad 1660 - Klundert vóór 1692 ). Het is voor vernoeming ver terug, maar het 
gaat hier wel om Maria’s grootvader! Deze dubbele vernoeming naar grootvader en 
oom (van het kind) ligt dan ook het meest voor de hand. 

                                                             
15 Voor naamgeving en regels voor het vernoemen, zie Bijlage III.  
16 De geschiedenis van en gebruiken rond naamgeving zijn uitgebreid onderzocht en beschreven door het 
Meertens Instituut, zie: http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/index.html. 
17 Zie Johannis Betten…, p. 137-139 en 164. 
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• Jacob (1758) wordt duidelijk vernoemd naar de vader van vaders kant: Jacobus 
Betten. Deze grootvader zal een paar jaar later (1762) overlijden. 

• Isaac (1759), ook wel als Isaac Janszn Bette beschreven, is in het gezin het tweede 
jongetje met die naam. Dit kan betekenen dat de eerste Ysaac inmiddels overleden is. 
In zo’n geval wordt er niet primair vernoemd naar het overleden kind, maar naar het 
familielid waarnaar ook het overleden kind vernoemd was! Als een van de ouders 
voor de tweede keer getrouwd was, werd ook wel de overleden man of vrouw 
vernoemd. Dat zal in dit geval niet gebeurd zijn, want Maria’s eerste man heette 
Nicolaas en was al vernoemd in haar eerste huwelijk. Voor de mogelijkheid dat Isaac 
vernoemd is naar een onbekende voorvader Betten uit Kaulille of omstreken, moet 
worden opgemerkt dat de naam Isaac in het Rooms-Katholieke deel van België 
bijzonder weinig voorkomt! Je vindt die echter veel vaker in protestantse families…, 
zoals die van Stelboer en Provilij in het Hervormde Willemstad en Klundert! Een 
derde reden om deze verwijzing uit de familie van moeder Maria te zien komen, blijkt 
als we letten op de vernoeming van een van haar zonen met Nicolaas Leest: 
Isaac/IJsaac Leest (Fijnaart 1748). Maria en Nicolaas hebben hier een vernoeming 
gebruikt die mogelijk door overlijden van deze Isaac Leest voor Maria en Jan opnieuw 
open kwam. Een eerdere Isaac komt, voor zover ik heb gevonden niet voor in de 
uitgebreide Leest-familie.18 Wat een bevestiging is van de hiervoor ontwikkelde 
gedachte dat Maria in deze vernoeming verwees naar haar grootvader Isaac Adriaans 
Stelboer. 

• Adriaan (1761) breidt de zoektocht in de naamgeving uit. Omdat hij een zoon is, 
zoeken we eerst in de lijnen van de grootvaders. In de Betten-familie is deze naam 
tot op heden onbekend. In de Provilij-familie komen we inderdaad een Adriaan 
tegen, de jongste broer van Maria en dus de oom van het kind. Ook deze naam blijkt 
uit de vroege Stelboer-familie te komen: Maria’s grootvader is immers Isaac Adriaans 
Stelboer (Willemstad circa 1640).  

• Joost (1763) zou als zoon weer naar een Betten-voorvader vernoemd kunnen zijn, 
maar dat is onbekend. Dan zoeken we weer in de Provilij-kant en vinden daar deze 
naam niet, ook niet in de direct aan hen verwante families. We weten dat bij zonen 
vaders familie voorrang had. De voornaam Joost komt in mijn onderzoek bijna 
uitsluitend voor in de uit het gezin van Jan en Maria voortgekomen families Bette(n) 
en in de familie Crezee-Betten.  De enige uitzondering is Joost Hoevenaar, een 
Fijnaartse metselaar,19 maar met hem is geen enkel verband. Hier zou dan opnieuw 
een meer reële verwijzing naar een tot nu toe onbekende Betten-voorvader kunnen 
zijn. Dit is te meer voorstelbaar, omdat de voornaam Joost als Belgisch Limburgse (!) 
en Vlaamse jongensnaam volgens Belgische namensites redelijk voorkomend was. 

 
Voorzichtige conclusie: van de zes ons bekende naamgevingen in het gezin Betten-Provilij is 
driemaal vernoemd vanwege familievoornamen aan vaderszijde en driemaal vernoemd 
vanwege familievoornamen aan moederszijde. De volgorde is dan: v,m,v,m,m,v. 

                                                             
18 Zie voor familie Leest: Johannis Betten…, p. 20, 34, 56 en F.A. Nelemans, Genealogie Leest, GTMWNB  1996 p. 
245,246; Ned. Leeuw 1963 kol.264-266; Prometheus Kwartierstatenboek XII, 1993 p 112 e.v. 
19 Vgl. Johannis Betten…, p. 45 en de voornamen in het register van personen p. 237-247. 
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Boereninterieur 18de eeuw, Christina Chalon (werkz. 1733-1808) 
 

Het zijn tussen 1755 en 1765 drukke en emotievolle jaren in het gezin Betten. De kinderen 
worden geboren, minstens twee overleden jong. De kinderen Betten groeien samen op met 
de oudere kinderen Leest en geven vader Jan en moeder Maria waarschijnlijk veel gedachten 
en handenvol werk. Dat samen met de zorg voor knechten en meiden, beesten en oogsten. 
 
De grootouders Betten 
In deze jaren wonen de grootouders Betten redelijk dichtbij Jan en Maria, namelijk in de 
polder Den Ouden Fijnaart aan de oude Fijnaartse dijk. Ze hebben waarschijnlijk regelmatig 
contact met elkaar. Het verdriet wordt gevoeld als grootmoeder Francijntje Betten-Knook 
overlijdt en zij wordt in de zomer van 1761 in Fijnaart begraven. 
Aan het eind van datzelfde jaar wordt vader Jan Bette gevraagd diaken van de kerkelijke 
gemeente (de Hervormde Kerk), te worden, welk ambt hij begin 1762 aanvaardt.  
In februari van 1762 gaat het zonder zijn vrouw Francijntje blijkbaar zodanig achteruit met 
de gezondheid van grootvader Jacobus (Cobus), dat zoon Jan het huisje waarin zijn vader in 
woont besluit aan Andries Prince te verkopen, op de voorwaarde dat deze zolang als opa 
Betten leeft hem zal verzorgen. Andries zal er in mei 1762 al gaan wonen om zo een oogje in 
het zeil te kunnen houden en opa Betten van het nodige te voorzien, zoals afgesproken. 
Maar de ouderdomsregeling gaat niet meer in werking: de grootvader van de kinderen 
Betten overlijdt begin maart 1762, nog geen jaar na zijn vrouw Francijntje.20  
 
Op de boerderij 
Isaacs vader Jan is 31 jaar wanneer hij in 1763 als diaken van de Hervormde Kerk van Fijnaart 
en Armmeester de uitvoerende verantwoordelijkheid van de kerkelijke zorg voor de armen 
op zich neemt. Isaac is dan vier jaar en groeit op in druk en groot Hervormd Fijnaarts 
boerengezin. Zijn vader  behoort vanwege zijn hoeveelheid grond tot de (kleine) 
ingelanden21 van de polders rond Fijnaart. 

                                                             
20 Voor deze jaren, zie de uitgebreide beschrijving in Johannis Betten…, p. 36-41. 
21 Ingelanden zijn landeigenaren in het gebied van een waterschap. Gelant betekende 'eigenaar zijnde van een 
stuk land’. Ingelanden zijn verplicht jaarlijks waterschapsbelasting te betalen en vormen het hoogste gezag in 
kleine waterschappen. De ingelanden van grote waterschappen kiezen een algemeen bestuur uit hun midden. 
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 Daarbij gaan de gewone bezigheden van het boerenbedrijf elke dag door. Knechten en  
‘meiden’ helpen er zeker gedurende de zomertijd in mee 22. Als het echt druk was, huurde 
vader Jan een paar losse knechten als ‘erbeijders’ in. Op een boerenbedrijf volgt men  het 
ritme van de natuur en de jaargetijden. Dat wil zeggen: op tijd eggen, ploegen, zaaien, 
oogsten, maaien, inhalen, opbergen en verkopen van de oogst.  
Die oogst van het land bestaat bij de Bettens uit gerst, gierst, tarwe, haver, vlas, bonen, 
erwten en zaad van deze veldproducten. Voor eigen gebruik in de moestuin zijn er 
aardappelen en bonen te poten en te planten, te rooien en te plukken. Van de weilanden 
wordt het gras gemaaid, gekeerd en komen de wagenladingen hooi, hoog opgeladen op de 
schuur aan. De voorgespannen paarden hebben er een hele trek aan. Opgetast in de schuur 
geurt het hooi,  heerlijk wintervoer voor de beesten.  
 
Dieren zijn er nogal wat bij Isaac op de boerderij, ook al is zijn vader duidelijk een 
landbouwboer. Soms zijn er toch wel negen of tien paarden. Een paar hele mooie zwarte, die 
voor de nieuwe wagen met leren zitbanken worden ingespannen! Verder zijn er zo’n 20 
koeien waaronder altijd een paar die elke dag gemolken moeten worden en een aantal 
kalveren. Van de melk karnt moeder Maria of een van de meiden regelmatig een groot 
aantal liters en uit het bovendrijvende vet wordt dan die heerlijke room en boerenboter 
bereid. Wat overblijft is die koele karnemelk, waar sommige Bettens wel pap van lusten…, 
om van de biest na het kalveren maar niet te spreken! 

                                       
  
De drie varkens die zijn vader houdt, zijn steeds voor de slacht en zorgen voor voldoende 
vlees en spek, dat vooral in te koude wintertijd niet te versmaden is.  In de koele kelder 
staan dan ook potten met ‘soud vlees’, een ton met boter, een met ‘gesulte bonen’, er ligt 
kaas en vlees van wel drie geslachte varkens. Als er weer zo een geslacht is, koopt vader Jan 
er op een beestenmarkt een jong zeugje bij.  In ‘de spin’ waar vroeger het spinnewiel had 
gestaan, hangt nu het spek met de worsten en het rookvlees. Daarom ruikt het in die 
spinkamer ook zo heel apart.  
 

                                                             
22 De beschrijvingen van Staat en Inventaris noemen een ‘knegtekamertje’/’kelderkamertje ’ en ook komen we 
daarin tegen ‘knegts en meijde huur’, zie Johannis Betten…, p.91,93 en 175. Het boerenbedrijf en -leven wordt 
in deze beschrijvingen in haar vele onderdelen geschetst, inclusief opbrengsten en kosten. 
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De jonge Isaac zal al vroeg geholpen hebben met eieren rapen van de flinke koppel kippen 
die er op het erf rondliep en later wellicht bij het zorgen voor de kleine dieren op de 
boerderij. In de kas bij het huisje van zijn grootouders groeide ook van alles en nog wat en 
uit hun boomgaard kwamen in de zomer heel wat vruchten om te eten, te drogen en te 
wecken.   
 

 
 

Boerengezin met paard en wagen (Cornelis Jetses) 
 

Een leerzaam bezoekje 
Wanneer we in 1765 een bezoek brengen aan de boerderij en ze zijn allemaal thuis, dan is het een 
drukte van belang. De leeftijden van de gezinsleden zijn zo ongeveer als volgt: 
Vader Jan is een jonge boer van 35 jaar, zijn vrouw Maria is van 1721 en dan dus 44 jaar.  
De oudste zoon uit haar eerste huwelijk is Cornelis Leest van 23, Johannes ofwel Jan is van 1743, dus 
22 jaar. Lauweres/Laurens is 18 want hij is van 1747 en de jongste van de Leesten is Baatje van 1751, 
een tienermeisje van 14 jaar jong.  
 
Van de kinderen Bette is daar allereerst Francijntje van 1756, dus een jong meisje van negen, gevolgd 
door Isaac van 1759, die in 1765 een kleuter van zes jaar is. De kleine Adriaan klimt even bij 
Francijntje op schoot, dan lijkt hij groter, maar hij is van 1761 en dus een peuter van vier jaar terwijl 
Joost de bezoekers aandachtig en een beetje voorzichtig opneemt. Joost is van 1763 een dreumes 
van twee..  
 
Het gesprek komt er als vanzelf op. Hoe zit het? Is Cornelis Leest al op weg om een eigen gezin te 
stichten? Heeft hij het oog op een meisje en zij op hem? In elk geval zal Cornelis pas 10 augustus 
1777, als hij 34 is, in Fijnaart gaan trouwen met Maria Catharina Gerritse Moelaart. Dat is in hetzelfde 
jaar en op dezelfde dag als zijn broer Jan Leest Grietje Bastiaanse Visser tot de zijne verkiest en zij 
hem tot de hare. Hun broer Lauweres trouwt zes jaar eerder, in 1771 met Maria Dirkse Provilij, maar 
zal een paar maanden  voordat zijn twee oudere broers getrouwd zijn, op zijn dertigste jaar al 
overlijden… Hun jonge zusje Baatje trouwt In Fijnaart, evenals haar oudste twee broers in het jaar 
1777, op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Leendert Adriaanszoon van Dis. Dit is dan ook het jaar 
waarin ze in maart van hun ‘vader Jan Betten’ hun legitieme portie met betrekking tot de erfenis van 
hun overleden echte vader, Nicolaas Leest krijgen uitgekeerd. 23  
 

                                                             
23 Zie voor dit veelbewogen jaar in het gezin Betten: Johannis Betten…, p.17, 54, 56. 
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DECENNIUM 1755-1765 
Onder deze titel worden een aantal bijzonderheden beschreven, die plaats vonden 
gedurende het ervoor besproken tijdvak waar het ging over het leven van de hoofdpersonen 
van dit boek. Het betreft onder de titel Decennium (tijdperk van tien jaren) lokale zaken met 
betrekking tot Fijnaart, Dinteloord en omgeving, dan wel West-Brabant en soms 
gebeurtenissen die een bredere invloed hadden, namelijk met betrekking tot de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. Deze bijdragen geven een gevarieerde blik in de geschiedenis. 
Wie het lopende verhaal wil volgen, kan deze historische informatie overslaan. 
 

Kerke reglement van de Fynaert 1761   
In het boek Vierhonderd jaar protestantisme in de NoordWesthoek 1587-1987 wordt volgens 

de ondertitel een beknopte beschrijving gegeven van de ‘geschiedenis van Fijnaart en Heijningen en 
de plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente’. In opdracht van de kerkenraad van de N.H. 
Gemeente van Fijnaart heeft J. van Doorn een prachtig boekwerk samengesteld. In het hoofdstuk 
over de 18de eeuw vinden we een en ander over de kerkelijke strubbelingen tussen Fijnaart en 
Heijningen in die tijd beschreven. Veelal hadden de moeilijkheden een duidelijk financiële 
component, een zaak die de (kerkelijke) samenwerking tussen de beide dorpen behoorlijk onder druk 
zette. Op een zeker moment stellen secretaris P. Panneboeter en ouderling Pieter Meeuwis van Dis24 
een plan op om de inkomsten van de kerk te vergroten. Uit de hogere inkomsten kan een fonds 
gevormd worden, waaruit uitgaven voor onderhoud van en vernieuwing aan de kerk bekostigd 
zouden kunnen worden. Het belangrijkste in het voorstel was de uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen, waarvan de verhuur steeds voor een forse bron van inkomsten zorgde. Er moesten 
nieuwe stoelen en banken komen van gelijke hoogte en kleur. Deze zouden voorzien worden van 
nummers in een vakindeling. Losse zitplaatsen zouden worden verhuurd voor 3 stuivers terwijl 
zitplaatsen in een vast bank het dubbele moesten opbrengen. De broeders en zusters en kinderen uit 
Heijningen moesten het dubbele betalen om zo nog een beetje bij te dragen aan een door hen 
geweigerde deelname in de betaling van kerkreparatiekosten in 1751… Verder voorzag het plan in 
een verhoging van de begrafeniskosten op het kerkhof rond de kerk. Als gevolg van deze herschikking 
van indeling en financiën werd in januari 1761 het nieuwe kerkreglement opgesteld.  De inhoud van 
dit reglement geeft een apart inkijkje in het kerkelijk leven van Fijnaart, tweede helft 18de eeuw. 
 

                                           
 

                                                             
24 Pieter Meeuwis van Dis, (1709-1762), ouderling, kapitein der schutterij, schepen 1743, 1744, 1747, 1752-
1755, burgemeester 1749, 1755-1757, ovl. Fijnaart 15 nov. 1762. 
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Hier volgt de getranscribeerde tekst van het stuk: 
 
Fijnaart Exempt van t’ zegel    Extract uijt t’Resolutie Boek van de Fijnaart 
 
Bailjuw Burgemeester en Schepenen van vrouw Jacobs Lant (anders genaemt den Fijnaart) in qt 
(kwaliteit)  als opper kerkmeester der kerke alhier, in consideratie genoomen hebbende dat de 
jaarlijkse inkomsten van gemelde kerk veel te gering sijn om te strekken tot toerijking en 
betaaling der hoog noodige Reparatien, die van tijt tot tijt aen de zelve zijn en moeten geschieden, 
en waardoor sij berijds in veel schulden is geraekt, en nog veel meerder zal koomen ten zij de fonse 
eeniger maete werden verhoogt, nametlijk met op de sitplaetsen eene seer geringe jaarlijkse 
Recognitie (heffing van een meestal indirecte belasting, een bedrag dat men op gezette tijd ter 
erkenning van een recht betaalt)  te stellen, mitsgaders eene verandering te maeken in t’voorige 
Reglement de dato 12e October 1736, hebben goet gevonden dit nieuwe Reglement (t’welke berijds 
van de puije is afgekondigt, en door de gemeijnte stilswijgende goet gekeurt) te formuleeren ’t 
geene sal bestaen in de volgende artikulen 
 Eerstelijk dat de plaetsen van Bailjuw Burgemeester Schepenen en Secretaris, mitsgaders 
(alsook) die der officianten (beambten, ambtenaren) en Predikantsvrouwen, die der ouderlingen, 
arm, kerk en schoolmeesters sullen blijven , in dier voegen als zij van ouds sijn geweest. En dat 
indien de heeren Rent en penningmeesteren alhier mogte koomen te woonen off logeeren en ter 
kerke wilde gaen, hunne plaetsen sulle sijn in de heijningse Magistraetsbank, tusschen den 
Burgemeester en Secretaris 

2 
Alle de plaatsen zoo in banken als stoelen sullen door de eigenaaren off door hunne kinderen 
broeders off susters en dienstbooden selvs moete beseeten werden en geensints door andere 
persoonen op pane (op straffe, dus als dat niet gebeurd, dan…) die sulx yoe laet off doet, en t’zelve 
aen den kerkmeester niet sal hebben aangegeven en daer voor jaarlijks op St. Andries daege (30 
november) sal betaelen twee schellinge , ten behoeve van deselve kerk telken dijse zal verbeuren de 
somma van twee guldens, welke door den kerkmeester op parate executie sulle werde gevordert 

3 
Indien jmant een plaets in de kerk heeft, buijte de  

jurisdictien van Fijnaart en heijninge, langer dan een halff jaer, met der woon sal sijn 
geweest, sal gemelde plaets aen de kerk vervallen weesen en den kerkmeester die moogen verkoopen 
dog sijn daer niet onder begreepen de minderjarige jongmans en jonge dogters, die elders hunne 
kost gaen winnen, off jetwes (iets) leeren, met voorneemen om met hunne mondigen daegen hun 
domicilium alhier te koomen houden (zich hier -in Fijnaart- te komen vestigen) En die onder den 
Ruijgenhill (poldergebied ten Noorden van Fijnaart, richting Willemstad) tegen aen de jurisdictien 
van Fijnaert en heijninge in tijt en wijle sullen woonen, alle welke daer van geexibeert sullen sijn 
(laten zien van een document) en blijven, vermids deselve in dien gevalle geconsidereert werden (in 
welwillende overweging genomen worden) jnwoonders der twee gemelde jurisdicien te zijn. 

4 
Niemant sal aan sijn bank, stoel voetebank off jetwas anders mooge timmeren off laete timmeren 
op pane als vooren en daer en booven t’selve weder moeten in dien staet brengen als het geweest is. 

 
5 

Den kerkmeester zal Egeene Extra Reparatien aen de kerk en aen de banken off stoelen na 
(naar)vermogen te laeten doen als met kennis en consent der magistraat 
  
gelijk meede geen betaalinge boven de tien gulden dan op ordonantie voorz 
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6 
Den kerkmeester zal alle vlijt en naestigheijt aen wenden omme tot profijt der kerke te weesen Zoo 
in t’collecteeren binnen deselve kerk, t’verkoopen der plaetsen en t’ontvangen der coop en 
Rantsoenpenningen als in t’na sien van alles op dat t’een en ander in goede orde verrigt werde. 

7 
Den kerkmeester zal t’ regt hebben omme de vacant koomende plaetsen te verkoopen so ras (snel) 
als moogelijk zal wesen en wert aen de kinderen broeders en susters van de overledene de voorkeur 
daervan gegeven mits die binnen vier weeken nae t’afsterven hun behoorlijk aan den gemelde 
kerkmeester(en) addresseeren 
In de kantlijn staat de volgende tekst toegevoegd:  
Den 14 oktober 1776  is bij de magestraat geresolveert (besloten door een bestuur) dat een 
weduenaar off weduwe de plaats van zijn overleeden vrouw off man zal mogen behouden voor zijn 
meijt of knegt en zulks zelf zo lange zo danige weduenaar off wedue ongetrouwt blijft dog 
hertrouwende zal de plaats weder vervallen aan de kerk dog zo dat deselve weduenaar off weedue 
gemelde plaats zal proges (?) vragen kopen en huur gegeven worden voor hun vrouw, man 
waarmede zij komen te hertrouwen indien die gene plaatse hebben present alle exept … (onleesbaar) 
Ter ordonantie van de magestraat Abm Musquetier secr. 1776 

8 
De kerkmeesters sullen verpligt zijn, naer dat zij ultimo (uiterlijk, d.w.z. op de laatste dag van de 
maand) December sullen sijn afgegaan voor den eersten der maant meij daer aen volgende hunne 
documenten over te brengen ter secretarije alhier opdat de Reekening den derden maandag van die 
maant t’elkenjaere souw kunnen werden gerendeert, dog sijn deselve verdagt dat in deselve 
Reekening niet sal werden  
 

geleeden eenige memorieposten van ontfang vermids hij verpligt zal zijn a; het geene te 
verantwoorden dat in jderstijt verantwoort sal moeten worden en waer van hem tijdig een lijst zal 
werden versorgt sulks hij Egeene debiteuren sal hebben te ontsien  maer die off hunne borgen door 
middleen van regten tot betaeling moeten constringeeren  en dus sorge dat er geene restanten van 
dat jaer blijven staen ten waere dat sulx onmoogelijk was wanneer daer van tijdig kennisse aen de 
magistraat sal moeten werden gegeven ten eijnde diens wegens de ordres te ontfangen zoals 
bevonden sal werden te behooren. 

9 
Den geenen die een plaats in de kerk heeft, zal geen tweede moogen neemen, ten sij die drij 
maanden vacant was geweest en in dien tusschen tijt behoorlijke communicatie door een publicatie 
aen de gemeijnte sal zijn gegeven. 

10 
Het regt van de kerk werdt gereguleert als volgt 
Eerstelijk sal werden gecontinueert (voortgezet) mettomgaen 
 Van kerke sakie in de publique Gods dienst 
2 
Een jder die een vaste plaets in een bank off stoel heeft off sal verkrijgen , sal verpligt zijn op St. 
Andriesdaege van jder jaer in handen van de kerkmeester te voldoen ses stuivers op pane dat de 
plaets aen de kerk sal vervallen wesen indien de Magistraet sulks goet vint dogt anders niet 
3 
Jder plaets zoo van mannen als vrouwen in de banken vacant werden , sal den cooper daer voor 
moeten betaelen ten behoeve als voore de somma van vijf guldens 
Voor een vrouwestoel eene gulden 
En boven dien verpligt zijn in t’betaele van de boven gemelde Jaarlijkse regognitie 
 
Ordre in t’aantijkenen off trouwen  
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Die voor den kerkkenraedt sullen aentijkenen gereformeert zijnde sullen in t’kerkesakje dat door 
den schoolmeester zal werden gepresenteert vermids d’absentie van den kerkmeester jetwes moete 
geven En die Rooms off van andere gesintheijde zijn ten minste f 1-4st (1 gulden en vier stuivers) 
en dit jder twaelff stuijvers 
 

Ordre in het begraven der dooden 
Niemant zal een lijk  binnen de twee gemelde jurisdictien (te weten Fijnaart en Heijningen, jcb) 
overleeden zijnde op een ander vermoogen  te begraven voor en al eer de kerkeregenten aen den 
schoolmeester alhier zijn betaelt op pane dat die zulx zak komen te doen off die vervoering uijt 
hunne huijsen en van hunne erve  permitteeren sal verbeuren ten behoeve voorsze de somma van 
twaalff guldens en bovendien verpligt wesen de kerke regte uijt hun prive beurs te betaelen  
En zal van een lijk ouder zijnde geweest als twaalff jaeren  dat in de kerk sal begraven werden 
moeten betaelt werden agt guldens 
En op het kerkhoff 
Een lijk van een bouwman off Burger off die eenig ambagt off neringe heeft gedaen off van zijn 
Rente geleeft mitsgaders derselver vrouwen sonder kinderen overlijden en aldaer begraven off nae 
een ander kerkhoff vervoert werden daer van zal moeten betaelt werden drije guldens 
Voor een gelijk sijnde mans en vrouws persoon minder  
 
 Nalatende dan drije kinderen twee guldens, En voor een die meerder dan drije kinderen 
naelaat eenen gulden tien stuijvers 
Van al sulke liedens overledene soonen en dogteren boven de 12 en beneden de 20 jaeren sal betaelt 
werden eene gulden tien st(uijvers) 
En boven de gemelde twintig jaeren ongehuwd sonder emplooij overleeden sijnde drije gulden 
Van een lijk dat een arbeijder off arbeijdster is geweest dewelke sonder kinderen zal zijn 
overleedenzal moeten betaeld werden eene gulden 
En voor eenen die kinderen naelaet agt stuijvers Van de lijken der kinderen beneden de twaelff 
jaeren oudt zal moeten betaelt werden zoo ten aensien van die geene die in de kerk als op kerkhoff 
sal werden begraven halff geldt te rekenen wat den staet of last is waer in hunne ouders zijn 
Het luijgeldt zal moeten betaeldt werden als volgt 
Die met een klok een lijk laet overluijden ten eijnde omme het afsterven aen een ieder bekent de 
maeken den tijd van een uur twaelff  stuijvers 
 
 Met twee klokken eene gulden vier stuijvers en voor twee uren dubbelt geldt 
Die op den dag van begravinge van elff tot twaelff uuren laet luijden en het lijk ondertusschen ter 
aerde besteldt sal moeten betaelen voor een klok de somma van twaelff stuijvers en voor twee 
klokken eene gulden vier stuijvers dog tusschen twaalff en een uur begraven werdende sal betaeldt 
moeten werden boven t’voorz(egde) luijgeldt twee gulden tien stuijvers en zal in soo een geval tot 
een uur ook geluijt werden 
Van het gebruijken der baeren sal men moeten betaelen als volgt 
Voor de moor swarte baer eene gulden tien stuijvers 
Voor de donkere blaauwe agtien stuijvers 
En voor de witte ses stuijvers 
 
Aldus gedaen en geresolveerdt den twe een twintigste januari 17 Een en sestig present  
d’ ondergetekende (was getijkent) 
 
 J. van Doorn, Leendert M. van Dis, W. Maris 1761, joost Knook, Cornelis Versluijs, jacob 
van der Linden roelant vissers J. Burgers (onderstont) Mij Present 
(was getijkent) P Panneboeter Secret(aris)  
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Accondeert met t’gem Register voor soo veel t’ geextraheerde aengaet Fijnaart den 24 jan 1761 P 
Panneboeter Secret 
 
Dese Resolutie van de puije van Fijnaart en heijninge gepubliceert en van dien gaef 
fig…(onleesbaar) den 25st. jan 1761 …beijenus?  
 
Wat opvalt in dit kerkreglement is de louter zakelijke toon en de sterk onderscheiden klassen in de 
maatschappij van het toenmalige Fijnaart en Heijningen, die tot in het begraven toe gehandhaafd 
blijft. Baljuw en schepenen, de hele magistraat, behoort tot de Nederduits Gereformeerde 
(=Hervormde) Kerk. Heijningen wordt wel genoemd, maar minimaal. De bestaande moeilijkheden 
tussen inwoners/gelovigen uit beide plaatsen blijft blijkbaar in het kerkverband gewoon bestaan. 
Verder is het opmerkelijk dat sommige zinnen goed begrijpelijk zijn geschreven, terwijl andere na 
herlezing nog grote moeilijkheden opleveren in het begrijpen ervan. Het niet eenduidig gebruiken 
van hoofdletters en komma’s is debet aan die moeilijker leesbaarheid.  
  

Stoelen en banken in de kerk 
    

 
 
 

 
 

Voorbeelden uit het zitplaatsenregister 
 

Fijnaart en de familie Faure 
In het boek Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom, Johan Faure, Een 

geschiedenisboek uit 176125, beschrijft Willem van Ham in het eerste deel, in de algemene inleiding 
paragraaf III als het gaat over Johan Faure, zijn persoon en familie en over hun bezittingen. Die liggen 
onder meer in Fijnaart en Heijningen en Van Ham geeft daar prachtige inkijkjes in het Fijnaart van de 
achttiende eeuw. Onder paragraaf IV vinden we veel interessante informatie over het buurdorp 
Standdaarbuiten alsook over veeziekten, misdaad en bestrijding, kerkelijke kwesties en opnieuw over 
Fijnaart en Heijningen. Dit boek geeft buitengewoon boeiende indrukken van het leven in de 18de 
eeuw in dit deel van Brabant en vormt voor onderzoekers een ware Fundgrube. Enkele pagina’s uit 
het boek zijn hieronder opgenomen. 

                                                             
25 Een uitgave van Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 2010. 
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1765-1775 Familiegebeurtenissen + kinderen Leest 
Pas wanneer iemand zelfstandig belangrijke beslissingen gaat nemen, bestaat de 
mogelijkheid dat er over hem of haar in de historische bronnen iets meer te vinden is dan 
geboorte- of doopbewijs ofwel bijvoorbeeld de opname in een weesgezin. Dit geldt zeker 
voor een jongere in de achttiende eeuw. Gegevens over een kind werden in die tijd niet of 
nauwelijks opgeschreven en er is weinig hoop dat ze van zo ver in het verleden bewaard zijn 
gebleven.  Over de jeugd van Isaac Bette valt dan ook weinig meer op te merken dan wat te 
construeren valt uit de bestaande gegevens van wat we gevonden hebben omtrent zijn 
ouders of de andere gezins- en familieleden. Dat is wat we hierna met behulp van de 
betreffende jaartallen verder zullen uitwerken.26 Pas wanneer Isaac op 28-jarige leeftijd in 
november 1785 in het huwelijk treedt, vinden we feitelijke informatie van hem terug. Maar 
nu eerst wat er gebeurde in de tussenliggende jaren 
 
De oudste kinderen in het gezin van Jan Betten en Maria Provilij, zijn die uit Maria’s eerste 
huwelijk met Nicolaas Leest. Het ligt voor de hand dat zij de eersten zijn die het moederlijk 
gezin verlaten. Wat de reden ervan is, dat dit nog maar niet zo snel gebeurt, valt alleen te 
raden. Mogelijk hebben Cornelis (van 1742), Jan (1746), Laurens (1747) en ook Baatje (1751)  
eerst hun krachten willen geven aan de boerderij die in eerste instantie van hun vader 
Nicolaas en moeder Maria was geweest, en daarmee hun pleegvader Jan Betten willen 
helpen in het vele werk op hun hoeve.  De bronnen zijn, voor zover gevonden, ontoereikend 
om redenen te achterhalen. Wat we constateren is het volgende: 
 
Laurens is de eerste van de kinderen Leest in het gezin Betten die op 24-jarige leeftijd 5 april 
1771 in Willemstad trouwt, en wel met een meisje dat zeker in roepnaam net zo heet als zijn 
moeder: Maria Provilij. Hoe verstrengeld familieverhoudingen kunnen liggen zien we hier: 
 

• Waar Laurens’ moeder Maria Cornelisdr. Provilij (1721) een dochter is van Cornelis 
Janszn Provilij, (geb. 1699 Klundert-Bloemendaalpolder, zoon van Jan Dirkse Provilij 
uit diens –eerste- huwelijk met Maayke/Mariken Cornelisse van Strijen/van Strien, 
geb. 6 jan. 1658 te Zevenbergen), Cornelis Janszn Provilij is overleden 5 oktober 1777 
te Klundert27, 

 
• is haar zoon Isaac Leest’s vrouw Maria Dirkse Provilij (1745) een dochter van Dirk 

Janszn Provilij (geb. 1715 Klundert-Niervaart, zoon van Jan Dirkse Provilij, en wel  uit 
diens – tweede- huwelijk, namelijk met  Margrita Jaspers Lukwel uit Klundert)  
en Alida Pieters van Strijen/van Strien.  
Cornelis Janszn Provilij en Dirks Jansz. Provilij zijn broers, kinderen van dezelfde vader 
(Jan Dirkszn Provilij geb. ong. 1670 te Klundert, overl. 1727 te Klundert), maar een 
andere moeder.   

 
Bij de doop van diverse kinderen Leest, Betten en Provilij zie je behalve deze dan ook 
aanverwante familienamen bij de doopgetuigen: o.m. Stelboer, Lukwel en van Etten. 

                                                             
26 De beschrijving en familiegeschiedenis, zoals deze zijn gegeven in het hiervoor genoemde Johannis Betten… , 
Veenendaal 2014, levert de basale gezinsgegevens met betrekking tot Isaac Bette in volgorde aan.  
27 Vgl. G. Klein, https://groups.yahoo.com/neo/groups/Noord-Brabant_Genealogy/conversations/topics/16171  
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doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (dl 5) 

Huwelijksbekendmaking Laurens Nicolaasse Leest en Maria Dirkje (☺) Provilij, 22-04-1771 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Willemstad | NH Trouwen 1753-1775 (deel 11) 
in ondertrouw opgenomen Lauwrens Nicolaase Leest en Maria Dirkse Provilij , 28-04 (5-4)-1771 
 
 
Omdat Maria Dirkje Provilij in ‘den lande van‘ (wat veelal wil zeggen in een van de polders 
rondom) Willemstad woonde, en het nieuwe echtpaar Leest-Provilij in Willemstad ging 
wonen (Laurens was er meester-smid28), wordt het huwelijk dan in beide plaatsen 
afgekondigd en in Willemstad gesloten.  
 
Hun eerste kindje wordt vernoemd naar de vader van Laurens: Niklaas Leest jr. en wordt 
gedoopt op 8 december 1771 in de kerk van Willemstad, dezelfde kerk waar eenenveertig 
jaar eerder zijn pleeg-grootvader Johannis/Jan Betten gedoopt werd. Getuigen zijn Jan 
Bedder en Maria Cornelisse Provilje, de pleegvader en zijn vrouw Maria, de moeder van 
Laurens Leest. Mogelijk was ook Isaac Betten als twaalf jarig ‘broertje’ van Laurens hierbij 
aanwezig, zoals wellicht meerderen uit de Betten-Leest-Provilij familie.  

                                                             
28 Vgl. Laurens Leest en Maria Provilij  testeren voor not. Van de Ende 24 okt. 1771, langstl. test., acte 116. 



25 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Willemstad | NH Dopen 1730-1792 (deel 5) 

doop Niklaas Leest 8 december 1771 
 
Bij de geboorte van Niklaas broertje, Dirk (Willemstad 6-8 1775) worden geen getuigen 
genoemd, maar bij de daarna komende tweeling Lauwrens en Alida is ‘Dirck Provilij’ getuige, 
de grootvader van de dopeling, de vader van Maria, die 15 april 1779 in Willemstad zal 
worden begraven.  Beide ‘grootvaders’ (Betten en Provilij) waren getuige geweest bij de 
doop van deze kleinkinderen Leest.29 Wanneer in de eropvolgende jaren Laurens zuster 
Baatje Leest met haar man Leendert van Dis kinderen krijgen, zullen Laurens en Maria daar 
meerdere malen als doopgetuigen optreden. Wellicht zegt het iets over de goede 
verhoudingen tussen deze boerenfamilies in de 18de eeuw.30 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Willemstad | NH Dopen 1730-1792 (deel 5) 
doop Lauwrens en Alida Leest, 04-07-1777 

                                                             
29 Op 18 maart 1772 zouden Jan Betten en Maria Provilij in Zevenbergen doopgetuigen zijn bij de doop van 
Maria Provilij, het dochtertje van Isaac Provilij, de broer van Maria, en diens vrouw Sija Korvers. Echter in de 
doopaantekening lezen we: ‘getuijgen: Jan Bedden en Maria Provilie, sijn huijsvrouw, dog beide absent…‘ . 
Zevenbergen Dopen 18-03 1772. De oorzaak blijft onbekend. Ziekte of onbegaanbare wegen in de winterdag? 
30 Voor verdere familieontwikkelingen in dit deel van de Leestfamilie, zie Johannis Betten…, p. 50-52.  
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Baatje Leest is de tweede die de boederij van polderboer Jan Betten in de Nieuwe Fijnaart 
voorgoed gaat verlaten. Baatje is twintig jaar als ze 17 mei 1772  in de Hervormde Kerk van 
Fijnaart trouwt met de 27-jarige Leendert Adriaanszn van Dis (Dinteloord 1 nov. 1744- 
Dinteloord-27 juni 1824).  
Leendert is een zoon van Adriaan Meeuwiszoon van Dis (Fijnaart 1713-Dinteloord 1776) en 
zijn moeder is Elizabeth Jansdr van Oostdijk (Halsteren 1706-Dinteloord 31-12 1783).   
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (deel 5) 

Huwelijk Baatje Nicolaas Leest en Leendert Adrzn van Dis, 17-05-1772 
 
Leendert en Baatje gaan boeren in de Oudlandsche Polder tussen Fijnaart, Klundert en 
Standdaarbuiten, waarvan hieronder een kaartje uit 1867 (bijna 100 jaar later, weinig veranderd). 
Het is niet ver van haar ouderlijk huis in de polder Nieuwe Fijnaart.  
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Naar de schepenen en de kerk van Dinteloord  
Nadat ze in mei 1772 zijn getrouwd, gaan Leendert en Baatje op 27 januari 1773, acht 
maanden en tien dagen later naar de schepenen van Dinteloord en Prinsenland om daar een 
langstlevenden testament te laten opmaken. Waarom, nog geen jaar na hun huwelijk? Is een 
van beiden ernstig ziek? Nee, er is een andere, veel toegepaste oorzaak om vast te leggen 
wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als bijvoorbeeld een van beiden komt te 
overlijden. Het leven in de achttiende eeuw is bepaald ongewis…  
Op zondag 22 augustus 1773 wordt hun eerste kindje in de NH Kerk van Dinteloord gedoopt: 
Adriaan Leendertszn van Dis. De grootouders van de kleine Adriaan, Adrianus van Dis en 
Elizabeth Oostdijk, zijn getuigen. Baatje zal mogelijk twee maanden  zwanger geweest zijn 
toen ze voor de schepenen testeerden. De komst van een kindje is in die tijd en omgeving 
voor velen een directe aanleiding om het testament op te laten maken.  
 
Getrouwd in de familie van Dis 
De genealoog dr. ir. J. Mac Lean heeft in de zeventiger jaren van de vorige eeuw veel 
onderzoekers en genealogen aan zich verplicht door zijn nauwgezet onderoek naar de West-
Brabantse familie van Dis en zijn uitgebreide publicaties daarover in het blad De Brabantse 
Leeuw. Via internet zijn vier belangrijke publicaties van hem direct in te zien (website Thuis 
in Brabant), en wel onder de volgende titels:  

• Het geslacht van Dis31 
• De descendenten van Leendert Meeusse van Dis (1703-1774)32  
• De descendenten van Adriaan Meeusz van Dis (1713-1776)33 
• De descendenten van Pieter Meeusz van Dis (1709-1762) 34 

 
De genealogische gegevens van Leendert van Dis en Baatje Leest zijn uit deze publicaties na 
te zoeken in de daar genoemde doop-trouw en begraafregisters, alsook de testamenten 
door ‘Bladeren in bronnen’. Bijvoorbeeld voor wat betreft Leendert en Baatje in het 
Rechterlijk Archief van Dinteloord.35 Voor wie onderzoek doet in de Dinteloordse archieven 
geven deze rechterlijke bronnen, onder meer de testamenten, een zeer informatieve en 
inzichtelijke hoeveelheid informatie. Dit te meer daar er een uitstekend register aan het eind 
van het boek is opgenomen. Vanwege de vele informatie die het artikel van dr. ir. Mac Lean 
geeft, neem ik van de website Thuis in Brabant, de gegevens van De Brabantse Leeuw uit de 
onder noot 31, daarvan de tweede url, hierna het voorbeeld van dit gezin Van Dis-Leest op.    
 
 
 
 
 

Brabants gezin 1755 

                                                             
31 Zie http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_1-2_3_10.pdf  
32 Zie http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_3-4_55_64.pdf; en  
http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_7-8_97_99.pdf  
33 Zie http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_9-10_153_160.pdf 
en 
http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_11-12_161_187.pdf  
34 Zie http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_7-8_100_115.pdf  
35 https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen  
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rechterlijke archieven | Dinteloord | Protocol van testamenten, 1768 juli-1773 april 
Testament Leendert Adriaanszn van Dis en Baatje Leest 17 januari 1773 
Het is treffend de fraaie handtekeningen te zien welke Leendert en Baatje op 17 januari 1773 in 
Dinteloord onder hun testament hebben geschreven. 
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Familiebanden in werking 
Uit de bovenstaande testamentgegevens valt iets op te maken met betrekking tot de 
familiale banden en wat die voor dit gezin betekenen.  
Allereerst zijn daar de vernoemingen. De namen van de kinderen zijn vrij eenvoudig terug te 
brengen tot directe familieleden als ouders en grootouders. Dan zijn daar de getuigen bij de 
doop van de kinderen: het is steeds  directe familie: o.a. Baatjes broer Laurens Leest en zijn 
vrouw Maria Dirkszn Provilij uit Willemstad en haar andere broer Cornelis met zijn vrouw 
Maria Moelaart.  In het testament wordt door Leendert gelegateerd aan zijn drie broers, 
Meeuwis, Jan en Adriaan van Dis terwijl Baatje al haar lijfgoederen (‘klederen, linnen en 
wollen) te legateren aan haar ‘halve zuster’ Francina Bette. Tenslotte worden als evt. 
voogden aangesteld ‘Seur Jan van Dis, broeder van de testateur’ wonende in Dinteloord en 
‘seur Cornelis Leest, broeder van de testatrice wonende onder de Nieuwe Fijnaart.  
Na uitweidingen over Baatje Leest, de ‘zuster’ van Isaac Bette, keren we naar hem terug.   
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1775 Gezin Betten 
Wanneer in een gezin de moeder overlijdt, ‘overlijden er zoveel moeders als er kinderen 
zijn’. Elk kind heeft immers weer een geheel eigen relatie en omgang met de eigen moeder. 
Zij is naar de mens gesproken immers de poort naar het leven voor alle kinderen, maar de 
wegbereider in het leven voor elk kind apart. Ieder mens heeft een geheel eigen band met 
de eigen moeder, zegt men.  
 
Wij weten niet of moeder Maria Provilij op 10 september 1775 plotseling is overleden, dan 
wel of ze een ziekbed heeft gehad. Als Isaac Betten bijna 16 jaar oud is, verliest hij zijn 
moeder. Uit de begraafactie blijkt dat vader Jan zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen 
zeer hoog heeft geacht: zij wordt met de grootst mogelijk eer ‘ter aarde besteld’, als een 
bouwesesse die behoorde tot de rijkere boerenstand.36 
Blijft onverlet dat Jan en zijn kinderen een groot verlies geleden zullen hebben, dat alleen in 
het omgaan met zulk menselijk verdriet begrepen kan worden.  
Je ouders zijn de mensen die je vanaf het allereerste begin hebben gekend. Als kwetsbaar, 
afhankelijk kind heb je de veiligheid, liefde en zorg van je vader en moeder nodig om met 
vertrouwen ‘uit te reiken’, de wereld te gaan verkennen. Je leert dat je moeder, als ze even 
weg is, weer terugkomt. Je leert om je te hechten, om troost te zoeken en te krijgen als dat 
nodig is. Opgroeien is wel zoiets als je stap voor stap losmaken van je ouders en leren het 
zelf te doen, maar toch altijd vanuit het weten dat je ouders er zijn om om op terug te 
vallen. Deze dingen zijn zo in de 21ste eeuw en waarschijnlijk weinig anders in de 18de eeuw.  
 
De vijftienjarige Isaac Betten heeft zijn moeder Maria nog zo hard nodig. De helft van zijn 
basisveiligheid valt in een klap weg. En vader Jan is helemaal niet niet in zijn gewone doen. 
Er rust een zware last op de ouder die achterblijft. Jan Betten moet omgaan met het eigen 
verdriet maar ook in zijn eentje voor de kinderen zorgen.  

• Jan Betten is op 10 september 1775, als Maria in zijn boerderij overlijdt, 45 jaar oud.  
• De leeftijden van de Leest-kinderen zijn dan: Cornelis (33, inwonend), Jan (29, 

inwonend), Laurens (28, woont met zijn gezin als smid in Willemstad) en Baatje (24, 
woont met haar gezin Van Dis in Dinteloord).   

• De leeftijden van de Betten-kinderen zijn dan: Francijntje (19, inwonend), Isaac (15, 
inwonend) en Joost (11, de volgende dag is het zijn twaalfde verjaardag, inwonend). 

 
Kunnen ze er samen over praten in dat boerengezin Betten? Zijn Brabantse boeren wel zulke 
praters en dan in die tijd? Er samen over praten helpt, ook al is het moeilijk. Emoties als 
verdriet en zelfs een zekere boosheid horen gewoon bij het overlijden van iemand van wie je 
veel gehouden hebt. Je zou kunnen zeggen dat dat de prijs is die je betaalt voor het zoveel 
houden van iemand als je moeder. Ieder zal het op een eigen manier beleven en er mee 
leren omgaan. Maar duidelijk zal zijn dat dit een moeilijke tijd vormt voor het Fijnaartse 
polderboerengezin Betten. 
Het is een opmerkelijke zaak dat Jan Betten drie maanden later door de kerkenraad van 
Fijnaart op het zgn ‘dobbelgetal’ gezet wordt tot de verkiezing van ouderling in de NH Kerk, 
gewoonlijk voor een periode van twee jaar. Juist in deze jaren zullen er grote veranderingen 
in het gezin Betten optreden met verstrekkende gevolgen, ook voor het gewone, dagelijkse 
leven van Isaac.37  

                                                             
36 Johannis Betten…, p. 53 
37 Voor een uitgebreide uiteenzetting: Johannis Betten…, p. 54-77. 
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DECENNIUM 1765-1775 
Kleine criminaliteit in Fijnaart met een pijnlijk vonnis38 
Hoe is het toch gekomen, dat Catrien Taas uit Oirschot zo aan lager wal is geraakt? Ze is een 

zwerfster geworden. Zonder woonplaats probeert ze dan hier dan daar door diefstal in haar 
schamele onderhoud te voorzien. In het cachot op het Dorpshuis van Fijnaart zit ze haar zonden te 
overdenken, bij water en brood… De Fijnaartse Baljuw en Schout Jan van Doorn heeft haar te pakken 
gekregen en legt haar zaak aan de vierschaar voor. Na uitgebreid onderzoek wordt ze onder het 
strafrecht pijnlijk gegeseld. Hier zit een wereld achter, dat voelt iedereen wel aan. Zeker als je eens 
nauwkeurig kijkt naar de lijst van wat ze gestolen heeft: manteltjes, rokken, hemden, halsdoeken, 
mofjes, lappen stof, schoenen, mutsen, almanakken, gespen en naalden, koralen en ringen, haken en 
spelden, messen en scharen, acht duiten en een Brabants oortje, een pakket met liedjes en een 
zilveren kinderbel… Naar het zich laat aanzien, had Catrien Taas voor zulke spulletjes een afzetmarkt 
gevonden. 
 

 

                                                             
38 Zie Schepenbankarchief Fijnaart en Heijningen, Schepenbank Fijnaart 0074. Crimenele rol, augustus 1740-juli 
1802; de, rechtzaak en het vonnis tegen Catrien Taas, een tweeenveertig jarige  ‘vreemdeling en deugenietster’ 
uit Oirschot, met een inventarislijst lijst van alles wat en waar ze gestolen heeft;  vonnis Fijnaart 22-09 1766. 
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Interessant detail uit het geheel van rechterlijk advies en overleg van de schout en schepenen is nog 
de volgende burgerwachtbeveiliging tijdens de uitvoering van het vonnis…   
 

 
 

 
Formele veedieverij  
Een paar jaar hiervoor hadden ze voor Dirk Siene de Boo in verband met het stelen van een 

paard de galg nog van stal gehaald, ‘ten exempel en afschrik van anderen’. Pittig dorpje, dat Fijnaart. 
Overigens was Dirk de Boo uit Wijngaarden in april 1761 ook al vanwege veedieverij gegeseld en 
gebrandmerkt. ‘Mistgaders gebannen uijt Hollant, Zeelant, WestFriesland en de provicie van 
Uijtregt’. Sommigen leren het ook nooit… 
 
Dirk heeft zich als een vagebond opgehouden in de Fijnaartse polders. Maar na door Baljuw en 
Schout Jan van Doorn gevat te zijn, is hij opgebracht en in ‘‘sVrijhijts Regthuijse’ opgesloten. Op een 
voor hem slechte dag, 9 maart 1762 kwam Dirk ‘onder de tortuure’39 om ‘naderhand buijten deselve 
en buijten pijn en banden zijnde’ te belijden dat hij ’s nachts tussen 13 en 14 december 1761 aan de 
Fijnaartsedijk bij de korenmolen ‘tot in de Maade bij Geertruij Danberg heeft gedreven gehad een 
swart paart hebbende een witte bles en twee witte voeten’. ‘sMiddags heeft hij dat paard in Made 
verkocht aan ene Pieter van Ooijen (wist die veel, hoewel…), alias boere Paar, voor een somma van 
twee ducaten.40 Hij wordt schuldig bevonden aan formele veedieverij. En ‘omdat zulke veedieverij in 
een land van Justitie geenszins torerabel is’, moet zulks ‘na ingenomen advies van twee neutrale 
rechtsgeleerden uit Breda’ op het hoogst worden gestraft. ‘Soo is t’.  
 
Dirk Siene de Boo komt in de analen terecht als vreemdeling, landloper en ‘deugeniet’, zonder vaste 
woonplaats. Hij komt na opsluiting in het Fijnaartse Dorpshuis op water en brood en eindigt zijn 
zwervend bestaan aan de Fijnaartse galg. ‘Dat er de doodt na volgt…’ 

                                                             
39 Ad actum proximium torture’, op de pijnbank. Men liet volgens de akten de gedetineerde Dirk de 
toebereidselen van deze strafmaatregel bewust meemaken, in de verwachting dat hij voordat de pijniging 
begon zou bekennen. Dirk was wel uit Wijngaarden, maar een Hardewijker, want hij kwam onder de tortuur. 
40 Een paard werd in de 18de eeuw geschat op 50 tot 150 gulden, een enorme som geld. We weten niet of het 
hier om gouden of zilveren ducaten gaat, maar dan gaat het om niet meer dan 50 stuivers of 5 gulden.  
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In het Rechtshuis van de vrijheid Fijnaart 22 maart 1762 tekenen de zes gemeente-bestuurders 
ervoor, behalve burgemeester J.L. Knook. Je vraagt je af, waarom Knook er niet was en/of om welke 
reden hij niet tekende… 
De hangeman zal het vonnis uitvoeren. Dirks schamele goederen werden verbeurd verklaard, maar 
konden de kosten van zo’n proses en uitvoering van het vonnis in het geheel niet dekken. Soo is ‘t.  
 

 
 
Schepenbankarchief | Fijnaart en Heijningen | Schepenbank Fijnaart 0074. Crimenele rol, augustus 1740-juli 1802 

Vonnis Dirk Siene de Boo vanwege herhaalde veedieverij, Fijnaart, maart 1762. 
 

Willemstad, Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten en de omliggende polders  
Op het kaartje dat hier volgt zien we de omgeving waar het leven van het gezin Betten en 

hun bredere familie zich in het begin van de tweede helft van de achttiende eeuw (☺) afspeelt.  
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Een uitsnede van de kaart met de titel: ‘De Willemstad, en Klundert met het omleggende land. Kaarte 
der Heerlijkheit Willemstad en Ruijgenhil: het Noorderquartier van Bergen op Zoom bestaande uijt 
de Heerlijkheden Fijnaart, en Standdaarbuijten, alles in Staats-Braband: (...) benevens den Dintel en 
Markstroom / verbetert door mij ondergeschreven in den Jare 1746 DWC.H. (D.W.C. Hattinga).41  
 
In verschillende polders staan de afmetingen vermeld en het jaar van inpoldering. De Oudlandsche 
Polder heet hier nog De Polder van Stand daar Buijten. 
 
 
 
 

                                                             
41 Een buitengewoon rijke bron voor kaarten wordt gevonden in Archieven.nl. Voor Oorlog-en Situatiekaarten: 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/4.OSK/node/c01%3A1.c02%3A39.c03%3A6. 
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1776-1785 Grote veranderingen in het gezin 
Omdat vader Jan Betten in de kerkenraad als ouderling gaat dienen, zal hij vaker van huis 
zijn als gewoon. Daar zijn immers de vergaderingen, de huisbezoeken en het krachtiger 
appel om elke zondag aanwezig te zijn. Joost en Isaac en Francijntje zullen hun moeder 
missen en nu is ook hun vader nog zoveel weg. Hun pleegbroer en zus Laurens en Baatje zijn 
al weer vijf jaar geleden getrouwd. Gelukkig zijn de oudere ‘broers’ Jan en Cornelis er nog als 
het ’s avonds in de winter kil en stil is om en op de boerderij. Maar ook dat zal niet lang meer 
duren….  
 
Het is hartje zomer in het jaar 1777 als vader Jan ‘Staat en Inventaris’ van zijn bezittingen 
laat opmaken. Het zal van doen hebben met grote veranderingen die op komst zijn. Aan het 
begin van dat jaar heeft Jan Betten een behoorlijke som geld geleend bij de bankier Jan 
Jansen Maris uit Willemstad en onder meer met dat geld heeft hij de nalatenschap van een 
erfelijke portie van zijn pleegkind Jan Leest geregeld. Hoe staat vader Jan Betten ervoor?42 
De pleegkinderen Leest hebben aangegeven dat ze zelf een gezin gaan stichten. Dat kunnen 
ze met het kindsdeel uit de erfenis van hun vader Nicolaas Leest ruime invulling geven. Zoals 
testamentair vastgelegd, krijgen de kinderen Leest ieder het hun toekomende deel. 
  
Cornelis Leest heeft zijn legitieme portie uit de erfenis van zijn vader Nicolaas op deze 
manier al veel eerder ‘uit handen van vader Jan Bette’ op 15 augustus 1768 ontvangen. Het 
gaat bij de vier kinderen Leest steeds om hetzelfde bedrag, te weten ruim 533 guldens.43  
Zijn zuster Baatje haar man, Leendert van Dis, schrijft dat hij een dergelijk bedrag heeft 
ontvangen van zijn schoonvader Jan Betten op 1 juli 1772, een paar maanden nadat hij met 
Baatje getrouwd was. Hun broer Laurens tekent op 8 oktober 1772 voor hetzelfde bedrag, 
nadat hij anderhalf jaar eerder getrouwd was en sindsdien in Willemstad woont. Tenslotte 
heeft Jan Leest op 7 maart 1777 getekend dat hij hetzelfde met interest heeft ontvangen van 
‘vader J. Bette’.  
 
Het lijkt iets van een voorspel op dingen die staan te gebeuren. Uit de trouwregisters komen 
we te weten dat Cornelis Leest op de zomerdag van 10 augustus 1777 in Fijnaart trouwt met 
Maria Catharina Moelaart uit Fijnaart. En wat de reden is, zullen we nooit weten, maar zijn 
broer Jan Leest trouwt nota bene op dezelfde dag 10-8 1777 en in dezelfde kerk met Grietje 
Bastiaanse Visser, een jongedochter uit Sliedrecht die al ‘onder den Fijnaart’ woonde. 
Mogelijk in het gezin van familieleden als hulp in de huishouding of als ‘meit’ op een 
boerderij.       
  

 

                                                             
42 Voor deze Staat en Inventaris uit 1777 zie Johannis Betten…, p 171-179, een momentopname in boerenleven. 
43 De uitgebreide tekst van deze verdeling van de nalatenschap van Nicolaas Leest is te vinden in Johannis 
Betten…, p.17,18. 
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doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (deel 5) 
huwelijken Cornelis en Jan Nicolaasse Leest, 10-08-1777 
 
Vader Jan en zijn Dingena Dirke 
Iedereen in het gezin en ook Isaac zal het wel hebben zien aankomen. Zoiets kan door het 
intensieve leven op een boerderij eenvoudigweg niet verborgen blijven. Hun vader Jan 
Betten gaat opnieuw trouwen!  December 1778 gaat Jan Betten op 48-jarige leeftijd in 
ondertrouw met een naar het zich laat aanzien veel jongere vrouw, Dingena Dirke.44  
 
In de trouwacte wordt ze zeer summier vermeld als J.D., (jongedochter), geboren onder 
Zevenbergen. Verder wordt bekend dat zij beiden wonen onder ‘dese jurisdictie’, dus in 
Fijnaart of een van de belendende polders die tot Fijnaarts grondgebied behoren.  
10 januari 1779 trouwt de 48-jarige Jan Betten, gezeten polderboer en ouderling van de NH 
Kerk met zijn jonge bruid Dingena in de kerk van Fijnaart en zij laten hun huwelijk inzegenen 
door de oude dominee Jacobus van den Boogaart.  
 
We zagen dat in 1777 alle pleegkinderen Leest uit het gezin Betten vertrokken waren. Zij 
waren (sommigen meer dan) oud en wijs genoeg om op eigen benen te kunnen staan. Van 
de kinderen Betten zullen begin 1779 Francijna, Isaac, Adriaan en Joost nog thuis wonen. Zij 
zijn dan respectievelijk 22, 19, 17 en 15 jaar oud. Drie van hen zullen in de tachtiger jaren in 
het huwelijk treden, terwijl Adriaan in 1783 overlijdt.  
We volgen opnieuw de ontwikkelingen in het gezin, nu van Jan Betten en Dingena Dirke, en  
beperken ons tot de gebeurtenissen in het leven van de directe gezinsleden.  
 
Uit het huwelijk van Jan en Dingena worden zeven kinderen geboren, waarvan er 6 gedoopt 
werden.45 Het gaat om de volgende kinderen Betten-Dirke: 
 
1. Jacob Betten  geb.Fijnaart, ged.(NH) Klundert 12-03 1780 
2. Neeltje Betten geb/ged. Fijnaart 21/24-03 1782; begr. Fijnaart 6/10-03 1784 
3. Neeltje Betten geb/ged. Fijnaart13/18-02 1787  
4. Maria Betten  geb/ged. Fijnaart 6/13-04 1788  
5. Jan Betten  geb/ged. Fijnaart 20/25-10 1789  
6. Janneke Betten   geb/ged. Fijnaart 14/22-05 1791  
7. Kraamkind Dingena Jansze weduwe Jan Bette; begr. Fijnaart 07-04 1794 

                                                             
44 Voor brede toelichting op huwelijk en gezinsvorming van Jan en Dingena, zie Johannis Betten…, p. 55-77.  
45 Onder meer bij de doop van Maria in 1788 blijkt, dat Jan een L (lidmaat) achter zijn naam heeft staan en dat 
is bij de moeder Dingena Dirke niet het geval. 



38 
 

Ontwikkelingen in gezin en familie 
Zoals de kinderen Leest in de vijftiger en zestiger jaren van de 18de eeuw moesten wennen 
aan de komst van Johannis Betten als pleegvader op hun boerderij, zo moeten de kinderen 
Betten nu wenen aan Dingena Dirke als pleegmoeder bij hen thuis. En zoals er al snel 
kinderen Bette-Provilij in hun gezin geboren werden, waarmee zij een gezin vormden, zo 
geldt dat nu voor de kinderen Betten voor de nieuw geboren kinderen Betten-Dirke.   
 
Op 12 maart 1780 wordt Jacob Betten in Klundert gedoopt. Waarom niet in de Hervormde 
Kerk van Fijnaart? Dat staat er in de doopaantekening  nauwkeurig bij: het is op verzoek van 
dominee Van den Bogaard. Vanwege zwakke gezondheid en ouderdom heeft deze predikant 
na 39 jaar als herder en leraar de Hervormde gemeente in Fijnaart gediend te hebben het 
ambt neergelegd en daarmee zijn emeritaat46 gekregen.  De kerk in Klundert schrijft voor de 
kleine Jacob Betten een attestatie47 waaruit blijkt dat hij niet tot de kerkelijke gemeente in 
Klundert behoort en daarmee in die van Fijnaart wordt ingeschreven.  
De eerste hoofdpersoon in dit boek, Isaac Betten, is twintig jaar als de kleine Jacob in gezin 
Bette geboren wordt. Zijn jongere broer Joost van 16 zal al wel vroeg enigszins opgevallen 
zijn. Het is een pittig  jongmens, om niet te zeggen een felle rakker. Hij heeft een behoorlijk 
ongedwongen manier van doen en valt bij de jongedames nogal in de smaak. Dat geldt in 
ieder geval voor Neeske Willemse Smits uit Zevenbergen. Hij heeft haar ontmoet en de vlam 
is overgeschoten, naar we mogen aannemen. Van het een kwam het ander. Joost liet 
nergens gras over groeien, dat zal later nog wel blijken als hij een gezworene in dienst van 
het dijkcollege van Terheijden is (met de bevoegdheid van een deurwaarder en 
veldwachter). Maar dat zat er al vroeg in, zou je kunnen zeggen. Joost heeft zijn liefde aan de 
officieel Neeltje hetende jongedame uit Zevenbergen verklaard en zijn woorden gepaard 
laten gaan met de ‘vleselijke conversatie’. Neeltje is de dochter van Willem Smits en Johanna 
van Tiel, ze is geboren in augustus 1758. De gevolgen van hun onstuimige liefde worden na 
enige tijd voelbaar en zichtbaar en Neeltje moet haar ouders gaan vertellen dat ze zwanger 
is van die vlotte en nogal voortvarende boerenzoon Joost Betten uit de Fijnaartse polders. 
Wat gebeurt? De 10de november 178048 komt Joost Janse Betten met de borgbrief van 
Fijnaart naar het gemeentehuis van Zevenbergen49 en de 26ste trouwen ze in de kerk aldaar.   
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Trouwen 1776-1809 (deel 9) 
Huwelijk Joost Jansen Betten en Neeltje Smits, 26-11-1780 

                                                             
46 Emeritaat is ambtsrust. Het gaat daarbij om de staat van predikanten en hoogleraren die het ambt vanwege 
het bereiken van een leeftijdsgrens dan wel om gezondheidsredenen hebben neergelegd.  
47 Een attestatie is een formele verklaring die dient als een getuigenis van een bepaalde toedracht, in dit geval 
van de doop van een kind in de kerk van Klundert. In andere gevallen gelden attestaties van kerklidmaatschap 
dan wel van goed gedrag. Zo’n attestatie wordt bijvoorbeeld bij verhuizing bij de kerkenraad aangevraagd en 
bij akkoord door hen afgegeven. Een acte van overlijden wordt wel een attestatie de morte genoemd.  
48 In december 1780 testeren Isaac, Joost en Adriaan Betten om de erfportie van moederzijde veilig te stellen. 
49 Zie over Zevenbergen o.m. (vanuit artsenoogpunt): A.C.M. Kappelhof, Snijden, scheren en smeren, Bestaan en 
gezondheid in Zevenbergen rond 1700, een knappe uit archiefonderzoek ontstane historische studie met 
opgave van veel primaire en secundaire bronnen: http://www.thuisinbrabant.nl/zoeken?q=Zevenbergen. 
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Vleselijke conversatie en tastbare gevolgen  
Joost en Neeltje (Neesje/Neeske) zijn getrouwd. Wanneer we daarna naar de diverse 
(geboorte)data van de kinderen kijken, valt echter het volgende op: Joost en Neeltje 
trouwen 26-11 1780. Joost Janse Betten is geboren in Fijnaart 11-09 1763; hij is bij zijn 
trouwen net 18 jaar geworden; Neeltje Smits is geboren in Zevenbergen 13-08 1758; zij is bij 
hun trouwen 22 jaar jong. Hun eerste kindje is een meisje, dat ze in Klundert laten dopen op 
zondag 24 december 1780, in de avonddienst, nog geen maand (sic) nadat ze samen in 
Zevenbergen getrouwd zijn.  
Waarom is Maria niet gewoon in Zevenbergen gedoopt? Stond de kerkenraad dat niet toe, 
omdat ze overduidelijk het zevende gebod hadden overtreden? Maar dat zullen ze toch 
zonder enige twijfel ook bij de huwelijksplechtigheid aan Neeltje hebben kunnen zien… Was 
Zevenbergen in de winter moeilijk te bereiken vanuit Fijnaart, zodat de grootouders er 
mogelijk niet bij konden zijn? Of woonden Joost en Neeltje in die tijd gewoon ergens in 
Klundert of omgeving?  Want van een attestatie om de dopeling over te laten schrijven naar 
de kerk in Zevenbergen is hier ook geen sprake. Overigens was in het begin van dat jaar de 
kleine Jacob Betten in diezelfde kerk van Klundert gedoopt, het jongste broertje van Joost 
Betten, zoals we hierboven zagen. Voor hem was er wel zo’n attestatie beschikbaar. Het 
geeft te denken.  
  

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Klundert | NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) 
Doop Maria Betten, 24-12-1780 
 
Het tweede kindje van Joost en Neeltje is een meisje, dat zij bij de doop in Zevenbergen 
Johanna noemen en het derde is een zoontje, dat naar Joost’s vader Jan is vernoemd.  
 

 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7 
Doop Johanna Betten 03-02-1782 en Jan Betten 02-11 1783 
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Bij Joost Janse Betten zien we dat na het overlijden van Neesje ook bij zijn tweede vrouw, 
Tanneke Hendrikse Nelemans, het eerste kind verwekt is ruim voordat er getrouwd wordt.50 
Dit is een verschijnsel dat we in de archiefbronnen (doop- en trouwboeken) regelmatig 
tegenkomen, maar dat we voor Joost toch ook wel opmerkelijk mogen noemen. De kerk 
reageerde er namelijk wel op met onder meer een vermanend gesprek. 
 
Francijntje, Anthonij Vissers en de andere jongens   
Voor de 23 jarige Francijntje kan het de moederlijke gevoelens hebben opgewekt om met 
haar nieuwe broertje Jacob op schoot te zitten. Als tenminste de verhoudingen tussen de 
ws. jonge moeder Dingena en Francijntje goed zijn. Francijntje trouwt in elk geval zelf ruim 
een jaar later, als vierentwintigjarige jongedochter, en wel op 27 mei 1781 in Dinteloord en 
sticht daar haar eigen gezin met de zevenentwintig jarige Anthonij Vissers. Van wie ze na 
acht maanden in januari 1782 haar eerste dochtertje Elizabeth A Vissers in de kerk van 
Dinteloord laat dopen.  Wie de gegevens combineert, ontdekt dat moeder Dingena en haar 
pleeg-dochter Francijntje Betten veel van de zwangerschapsmaanden gedeeld hebben. Voor 
Francijntje het eerste kind, voor Dingena het tweede. Mogelijk konden zij elkaar tot steun en 
goede vriendschap zijn, ook al woonden ze inmiddels niet meer bij elkaar in het dorp 
(Fijnaart en Dinteloord).    
 
Met de andere jongens, Adriaan van 18 en Joost van 16 zal het ook een aparte situatie 
geven, zo’n jong broekske Jacob erbij. Te bedenken dat van de geboorte van Jacob gerekend 
twee jaar later 21 maart 1782 babymeisje Neeltje geboren wordt, die, hoe diep verdrietig 
twee jaar later overlijdt (6-03 1784). Wat gaat zo’n gezin dan opnieuw door fasen van 
vreugde en verdriet.  
 
Hun oudste zus Francijntje en haar man Anthonij Vissers laten op de winterse zondag van 16 
november 1783 opnieuw een kindje dopen in de NH Kerk van Dinteloord. Als doopgetuigen 
treden op Leendert van Dis(t) en Baatje Nicolase Leest. Baatje is de pleegzuster van 
Francijntje, met wie ze in het gezin van Jan Betten en Maria Provilij is groot geworden en 
Leendert Adriaanszn van Dis is haar man, bouman in Dinteloord. Bij deze doopplechtigheid 
komen blijkbaar warme familiebanden openbaar. Mooi is dat. En we zullen er nog meer van 
zien… 
 
1784 is een zeer bewogen jaar in het gezin en de grotere familie Betten.  
10 maart overlijdt het tweede kindje van Jan en Dingena, het dochtertje Neeltje.  
2 april wordt in de kerkenraadsnotulen van Fijnaart geschreven dat Jan Betten opnieuw voor 
twee jaar gekozen is in het ambt van ouderling.   
9 april doet Joost in de kerk van Zevenbergen belijdenis van het algemeen christelijke geloof. 
27 juni overlijdt Baatje Leest, de dochter van Maria Provilij en Nicolaas Leest, die jarenlang 
bij Jan Betten en Maria als dochter in huis heeft gewoond. Zij was de vrouw van bouman 
Leendert Adriaanszn van Dis (Oudlandsepolder) en heeft hem zeven kinderen geschonken. 
Twee van hen zijn in de kraam overleden. Haar laatste kind, Cornelis van Dis(t), wordt enkele 
dagen na het overlijden van zijn moeder, op 1 augustus 1784 in de Hervormde Kerk van 
Dinteloord gedoopt. Getuigen zijn Baatjes oudste broer Cornelis Leest uit de Nieuwe Fijnaart 
en zijn vrouw Maria (Catharina Gerritse) Moelaart, zoals ze dat ook twee jaar eerder waren 
bij de doop van het jongere broertje Nicolaas van Dis (25-06 1782).  Wat een indrukken. 

                                                             
50 Voor de uitgebreidere gegevens over Joost Janse Betten, zie Johannis Bette…, p. 30-33 
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We beperken ons blikveld in de groter wordende familie een beetje, door ons nu te richten 
op zaken die direct in verband staan met Isaac Betten, de eerste hoofdpersoon van dit boek.  
 
Het is zondag 16 januari 1785, een ijskoude winterdag, als in de Hervormde Kerk van 
Dinteloord het derde kindje van Francijntje Bette en Anthonij Simonse Vissers wordt 
gedoopt. Bij deze doopdienst doet zich een situatie voor, die het onthouden waard is. Een 
week later wordt er opnieuw een Vissers-kindje gedoopt, Simon. We lezen er iets over in de 
doopaantekeningen en proberen ons er iets bij voor te stellen. 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Doop Johanna Vissers, 16-01-1785 en Simon Vissers, 23-01-1785 
 
Getuige bij doopdiensten 
Laten we eens binnenkijken in die achttiende-eeuwse kerk van Dinteloord.  De kerkdienst is 
al begonnen. Vanwege de donkere wintermaand is het wat schemerachtig en het koud-witte 
licht valt door de ramen op de ruggen van de gemeenteleden in het schip van de kerk. Aan 
de zijmuren branden kaarsen in kandelaars en de voorzanger zet net een Psalm in. 
Langzaamaan komen de gemeenteleden met hem mee. Gedragen klinken de woorden uit de 
nieuwe berijming van 1773 en vullen de stemmen de hoge ruimte van de kerk. Als het weer 
stil wordt, doet de kou in de kerk velen rillen. Voorin zitten de doopouders, de eenendertig 
jarige  Anthonij Sijmonse Vissers en zijn achtentwintig jarige Fijnaartse vrouw Francijna 
Jansse Bette, de moeder van dopelinge Johanna Vissers.  
 
Wanneer de eigen predikant de dienst leidt, de dan 62-jarige dominee Benjamin Rouffaer51, 
zien we een zwakke en vermoeid ogende man in het zwart op de preekstoel. Na lezing van 

                                                             
51 ‘Den 8 Januari 1787 is alhier overleden in den ouderdom van 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen, na een 
langzaam verval van krachten, de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Benjamin Rouffaer, nadat zijn eerwaarde 
25 jaaren de Evangeliediensten te Stavenisse en 9 en een half jaren deze Gemeente (prinseland) met ijver en 
getrouwheid had waargenomen. De overledene heeft niettegenstaande zijne groote zwakheid Zondag gelijk 
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het formulier dat door de landelijke ‘Gereformeerde Kerken overgezien in de Synode 
Nationaal’52  bij het dopen van kinderen wordt gebruikt, komt hij voorzichtig van de kansel 
naar beneden in de kerk. Inmiddels wordt de kleine Johanna op handen gedragen naar het 
doopvont gebracht. Daar staan de doopouders op om de vragen die de weleerwaarde 
predikant voorleest te antwoorden. Na hun jawoord grijpt de predikant drie keer in het 
watervont en met het noemen van haar naam doopt hij Johanna Vissers ‘in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest’, met woorden van deze strekking.  
 
Maar wacht eens even. Daar staan nog een paar mensen rondom het doopvont, een man en 
een jonge vrouw. Het zijn de doopgetuigen Jan Sijmonse Vissers, de oudste, want veertig-
jarige broer van Anthonij en het is Johanna Sijmonse Vissers, de 26-jarige jonge zus van de 
beide mannen aan het doopvont. Doopgetuige53 Johanna is tante en naamgenote van de 
dopelinge. Laten we nu deze jonge vrouw, Johanna Vissers, nog even goed op het netvlies 
houden… 
We hebben geen idee wie er van de familie Betten naar Dinteloord is gekomen om deze 
plechtigheid mee te maken. Zou onze Isaac erbij geweest zijn? 
 
De erop volgende zondag, 23 januari 1785, wordt er in de kerk van Dinteloord opnieuw een 
kindje Vissers gedoopt.54 Wanneer de predikant de doopouders en getuigen uitnodigt om 
rond de doopvont te komen staan, zien we daar Cornelis Sijmonse Vissers van zijn zitplaats 
omhoog komen.55 Cornelis (32) is in Dinteloord 03-08 1777 gehuwd met Maaijke Leendertse 
Breure. Als de doopgetuigen erbij komen staan zijn dat opnieuw een broer en een zus van de 
doopvader Cornelis, namelijk net als verleden week zijn oudste broer Jan en jongere zus 
Johanna Sijmonse Vissers. De vernoeming is nu geheel duidelijk: naar de grootvader van de 
dopeling, Simon Vissers sr. Dat Johanna er weer bij is, geeft mogelijk iets weer van haar 
positie in het gezin Vissers.  Het kan erop wijzen dat Johanna Sijmonse Vissers in haar 
persoon een verbindende factor in het gezin vormt. Een jonge vrouw die de betrokkenheid 
op haar nichtje Johanna en neefje Simon op deze manier duidelijk gestalte geeft.  
 

                                                                                                                                                                                              
ook op de Kers Dagen nog gepredikt, t' H. Avondmaal bereid en de Kerkemaand veranderd. Al de tijd van zijne 
sukkelende omstandigheden heeft zijne Eerwaarde zonderlinge blijken van een Christelijke onderwerpinge en 
lijdzaamheid gegeven, roemende in den Heere om hem in zijn huis gesteld had.’ Boekzaal der geleerde wereld, 
Suringar, Maastricht. Zie http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html. 
52 Zie M. te Velde (red.), Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa’, 
Heerenveen 2009 en Psalmen, de berijming van 1773 waaraan toegevoegd enige gezangen, de drie formulieren 
van enigheid, de drie oude geloofsbelijdenissen, de liturgie, het kort begrip en de ziekentroost, Leeuwarden z.j. 
53 Principieel is de bediening van de doop voor protestanten geen familiegebeuren, maar een zaak van de 
gemeente. Het zijn de gelovigen van de bijeenzijnde gemeente, die getuigen zijn van de doop van dit/een kind. 
In de geschiedenis van de ‘Gereformeerde’, later Hervormde Kerk is op verschillende manieren sprake geweest 
van doopgetuigen. Zo kende de gereformeerde traditie de mogelijkheid dat anderen om een bepaalde reden in 
de plaats van de ouders treden. Dezen zijn dan ‘bereid (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor de 
geestelijke vorming van het kind’. De term doopgetuigen wordt ook wel door protestanten gebruikt in de zin 
van de peter en de meter bij de rooms-katholieken: ze spelen een aanvullende rol in zorg en opvoeding, veelal 
slechts indien noodzakelijk.  Zie P. van den Heuvel (red.), De toelichting op de kerkorde, van de Protestantse 
Kerk in Nederland, Zoetermeer 2004 p. 208,209.  
54 In die maand januari van 1785 werden er in NH Dinteloord 6 kinderen gedoopt, in februari 4, in maart 5 en in 
het hele jaar werden er 42. In vergelijk met Fijnaart: daar werden in hert jaar 1785 32 kinderen gedoopt.  
55 Hij is de derde zoon uit het gezin van Simon Vissers en Elisabeth van Saarloos die na Jan (1746) en 
Hermannus (1749) in 1753 geboren is. Na hem kwam o.m. de hiervoor genoemde Anthonij (1756). 
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Wanneer we na deze door ons zo voorgestelde doopdienst de kerk verlaten, kijken we nog 
even om. Zien we daar nu toch opnieuw die jongeman uit Fijnaart in gesprek met Johanna 
Vissers? Het lijkt er uit de verte op dat dit haar broer, Isaac Betten is. Het wordt na de 
kerkdienst een gemoedelijk familie-bijeenzijn, thuis bij Cornelis en Maaijke. Zou Isaac er ook 
weer bij zijn, net als verleden week in het huis van Anthonij en Francijna? He, wat zien we 
nu? Hij zoekt vrolijk contact met die jonge vrouw ‘van bij het doopvont…’, Johanna Symonse 
Vissers. Lachen en praten, schalks kijken… Uit het geroezemoes en de drukte van de grote en 
dankbare familie trekken Isaac en Johanna er ongezien samen tussenuit. Even bij elkaar. Hoe 
dan  ook: zo is het er misschien wel  van gekomen.  
 
DECENNIUM 1775-1785 

Dieren op de boerderij van een akkerbouwer 
Voor het leven op de boerderij van een akkerbouwer zoals Jan Betten is het vee, dat voor hem 
bestaat uit paarden, runderen, varkens en pluimvee ook wel degelijk van groot belang. Hoewel 
kippen in aantal de andere soorten overtreffen en er op elk boerenerf wel een koppeltje van 
rondloopt, was het pluimvee van Jan en Maria van weinig andere betekenis dan voor de eieren en 
het vlees. De waarde van varkens en bijvoorbeeld schapen was groter als die van kippen, maar 
paarden en runderen vormden voor Jan Bettens bedrijfsvoering waar het de dieren aangaat het 
leeuwendeel. Gerst bracht in die tijd steeds minder op door de grote overschotten uit Engeland die 
ingevoerd werden en werd zelfs als veevoer gebruikt. Ook aten varkens aardappels, een tamelijk 
nieuw gewas dat nog lang niet door iedereen als dagelijks voedsel gegeten werd. Tegen het einde 
van de achttiende eeuw werd de aardappel steeds meer toegepast in de dagelijkse maaltijd en werd 
ook het varken steeds meer gehouden voor de eigen consumptie. Dat zal ook bij Jan Betten het geval 
zijn geweest.  
 
Paarden waren een noodzakelijk bezit voor een Brabantse polderboer. De klei vroeg om de nodige 
trekkracht om te bewerken, maar ook voor het vervoer van de oogsten waren de boeren op paarden 
en wagens aangewezen. Natuurlijk diende het paard ook om de boer en zijn familieleden te 
verplaatsen, bijvoorbeeld naar de markt en zondags naar de kerk. Ook Jan Betten had daarvoor een 
dure, mooi opgetuigde wagen die heel veel geld kostte en waard was. Hoe meer paarden en hoe 
fraaier de wagen , hoe belangrijker de boer. De toename van het aantal paarden was een uitdrukking 
voor de groei van de welvaart van het boerenbedrijf.  
 
De Brabantse landbouwer had veelal een kleine rundveestapel. Koeien werden gehouden vanwege 
de melk (room, boter en soms kaas), het vlees en de mestvoorziening. Mogelijk gaf het vee ook enige 
bijverdienste, maar Fijnaartse polderboeren zullen het  in de achttiende eeuw van de landbouw 
moeten hebben. Zoals de akkerbouw van doen had met misoogsten, werd ook het vee soms 
gedecimeerd door ernstige ziekten als runderpest. In de achttiende eeuw overviel deze veeziekte ons 
land in de perioden 1713-1720, 1744-1765 en 1768-1786.  
 
Runderpest wordt veroorzaakt door een virus en de ziekte is aan de dieren te herkennen aan hoge 
koorts die gepaard gaat met zweren op de slijmvliezen van de bek, magen en darmen. De besmetting 
kwam veelal door contact tussen de dieren en deze ziekte bracht  een forse hoeveelheid koeien 
binnen de kortste keren terug tot een enkel tiental. Voor de jaren 1745-1749 gold in Zeeland dat het 
totaal van 30.000 koeien werd teruggebracht tot 10.000. De schade was voor de betrokken boeren 
enorm en werd als een ramp bestempeld. Voor akkerbouwers viel het altijd wel wat mee, omdat zij 
een andere hoofdbron van inkomsten hadden, maar het verlies van dieren was zeker voor 
keuterboeren een financiële strop van formaat.   
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Uit de Staat en Inventaris van Jan Betten uit 177756 valt op te maken dat Jan op dat moment negen 
paarden bezat en zestien koeien, 3 varkens en 70 hoenders en hanen.  Zijn veestapel was toen in geld 
uitgedrukt: aan paarden zo’n 700 guldens waard, aan koeien zeg maar 1000 guldens, de kippen 
brengen 40 guldens op en de drie varkens ook 40, dat is samen  1780 guldens. In die tijd een kapitale 
som. 
 
In 1793, dat is zestien jaar later, blijkt uit de opgave na zijn overlijden dat er nog 4 paarden zijn die 
samen worden getaxeerd op 320 guldens met het ‘betuijg hieronder begrepen’, de 30 koeien zijn 
opgeteld op 1276 guldens getaxeerd, de hoenders en hanen worden geschat op 6 guldens en drie 
varkens op 90 guldens. De veestapel is in 1793 dan 1692 guldens waard. Hoewel anders 
samengesteld is de geldopbrengst van de dieren op de boerderij van Jan Betten en Dingena Dirke in 
de laatste zestien jaar bijna gelijk gebleven.  
 
Het is dan ook maar gelukkig voor de nazaten van Jan Betten, dat de opbrengst van het land zoveel 
meer opbracht. Ook aan Izaak Bette zal daardoor een fors kindsdeel ofwel ‘de legitieme portie’ zijn 
uitgekeerd, waardoor hij zijn eigen boerenleven op een bepaalde wijze kon inrichten.  
 

 
 
             …en de boer,… 
 
 Storm in een glas water 

Tijdens het onderzoek in de archieven en het bladeren door (gedigitaliseerde) archiefstukken 
komen soms prachtige geschiedenissen weer tot leven. Het hierna volgende verhaal vond ik in zo’n 
oud boek, vol met gebeurtenissen uit de Fijnaartse geschiedenis van de achttiende eeuw. Het staat 
tussen allerlei criminele zaken die voor schout en schepenen en de vierschaar vanwege arrestaties en 
gevangenzettingen van boevekezen gediend hebben. Deze gebeurtenis is in een zekere mate tijdloos 
en valt ook feitelijk niet binnen de kaders van dit specifieke decennium. Maar om het niet verloren te 
laten gaan en vanwege de prachtige sfeertekening ervan, heb ik het hier opgenomen. Het geheel 
omvat 14 pagina’s in een opvallend fraai handschrift volgeschreven tekst.57 Het wordt hier in eigen 
woorden samengevat weergegeven.  
 
Het verhaal begint in de luidruchtige mensenmenigte van een kermis en zet zich voort in het rauwe 
geroezemoes van een herberg. Naast een toeloop-van-mensen-aantrekkende-gebeurtenis als een 
kermis of een markt, is de herberg58 in die tijd de meest geëigende plaats waar ontmoetingen 
plaatsvonden. Zo ook hier. Maar op weg naar Fijnaart gebeurt er iets bijzonders… 
 

                                                             
56 Zie voor Staat en Inventaris 1777 Johannis Betten…, p. 173-179 en voor 1793 id. 180-186; vgl. 187. 
57 Schepenbank Fijnaart 0074, Criminele rol, aug 1740-juli 1802, in de digitale versie vanaf p.35 ev.; 20-8 1752. 
58 B.H.D. Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis, Assen 1957. 
Omstandigheden die de drang tot (seksuele) omgang met de ander bevorderden waren feestdagen zoals 
Pinksteren en Kerstmis of een bruiloft, maar vooral de kermis in de eigen of nabij gelegen plaats. Zie vooral 
Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Utrecht 1985.  
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Het was me een herrie van belang op de drukke Zevenbergse kermis en Nicolaas Huijsers had het 
enorm naar zijn zin gehad. De hete zomermaanden waren voorbij. Heerlijk om eens even tussen al 
die buurdorpers te feesten en plezier te maken. Nicolaas was meester metselaar in Fijnaart en kon 
van zo’n gezellige boel enorm genieten. Daar moest nog maar eens op gedronken worden en zo had 
hij aan het eind van de dag moe en voldaan de herberg opgezocht. Nog even wat stevige kost en een 
goede slok en dan kon hij de reis naar zijn eigen Fijnaart aanvaarden.  
 
Wat een ongelofelijke drukte was het op zo’n kermisdag. Tussen de luidruchtige drinkers had hij in de 
morsige herberg toch nog een tot tafeltje omgebouwde ton gevonden en wie schets zijn verbazing: 
daar had je die mooie Rooije! Vol door de goede wijn aangezette schalkse overmoed had hij Maria 
van Rooijen aan zijn tonnetje geroepen. Was dat even casueel, dat ze elkaar hier nu troffen! Met die 
leuke meid kon je altijd lachen en ze hadden samen een heerlijke tijd van goede wijn en 
‘gepermitteerde vrolijkheijt’. Maria diende bij mejuffrouw de weduwe wijlen de heer Panneboeter 
en dat was waarlijk een goed dienstje in een hervormde regentenfamilie.  
 
De goedlachse Maria had aan Nicolaas een vrolijke kameraad, maar het werd nu hoogste tijd om op 
huis aan te gaan. Maria had een jonge vrachtrijder bereid gevonden om haar op zijn wagen naar 
Fijnaart te rijden en Nicolaas kon mee. En daar lagen ze nu te mallen en te grollen in het hooi op de 
kar. De avondlucht had hen een beetje afgekoeld, maar er was toch een duidelijke intieme vrolijkheid 
op de wagen te voelen. Nicolaas Huijsers, de meestermetselaar uit Fijnaart en zijn dorpsgenote 
Maria den Rooijen, de vrolijke dienstmeid uit huize Panneboeter, hadden een plezier van jewelste.  
 
Onderweg hadden ze nog even een herberg in Klundert aangedaan en de kastelein het nodige laten 
aanvoeren. Zo waren ze ondertussen ‘in alle vriendelijkheijt voortgereden en aangekoomen tot aan 
den Fijnaartsen Langenweg’.  Nicolaas had ‘m goed zitten door als die Zevenbergse en Klundertse 
wijnen en was er zo ze dat zeggen behoorlijk door bevangen. In die spirituele overmoed had Nicolaas 
het in de zin gekregen liever te voet samen met de lachend en begrijpend daarmee instemmende 
Maria verder te gaan. Ze riepen naar de voerman dat ze eraf wilden en Nicolaas gaf aan dat ze de 
afgesproken reiskosten van twee guldens wilden voldoen waarbij hij negenendertig stuivers in de 
voermanshand legde en Maria de resterende stuiver eraan toevoegde. Wat een lol, wat een 
geschater. Ze waren in de beste luim van de wereld met al die vrolijke snakerij.  
 
Edogh, toen Nicolaas van de kar was afgesprongen, gaf Maria al lachend en schertsend op een toon 
van vrolijke spot hem te kennen, dat zij met de voerman verder wilde rijden. Sterker nog, ze riep 
Nicolaas, dat hij bij haar weer op de kar moest komen. O, die wispelturigheid van vrouwen, wat een 
gedoe…, wat een gedoe. De voerman had geen zin om aan al die grolligheid mee te doen en liet het 
paard weer aantrekken en ze reden verder richting het dorp. Daar ging de vrolijke Maria en de 
afstand tussen haar en Nicolaas werd groter en groter. Nicolaas liep erachteraan en trachtte in zijn 
bonkend hoofd enige orde te scheppen. Daar ging zijn plannetje. Sterker nog, daar ging die vrolijke 
Maria… Na de vrolijke tocht, het hossen op de kar en de vele wijn zakt te vermoeidheid Nicolaas toch 
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wel fors in de benen. Hij heeft het erg warm en bij iedere stap achter de kar aan voelt hij zijn 
krachten afnemen. Wat te doen? 
 
Het was inmiddels flink zomeravond geworden en terwijl ze hadden stilgestaan om te betalen was 
ene Otto Maaskant op de vrolijke boel aan de anders zo saaie Langeweg afgegaan en had zich ermee 
bemoeit. Het had Nicolaas nogal gestoord. Laat hem nou alleen met Maria mallen en bemoei je er 
niet mee! Zonder al te veel na te denken had hij de spotternij voortgezet, met de bedoeling Maria 
den Rooijen eens flink te laten schrikken. Hij zou die spottende stem van Maria op zijn beurt wel eens 
beantwoorden. Hij grijpt naar de zak van zijn wambuis en haalt een ‘sakpistooltie’ tevoorschijn 
waarvan hij weet dat het met los kruit en niet met een kogel geladen is. De kar met de mallende 
Maria is nog redelijk in de buurt en hij schiet zijn pistooltje af. Een onverwacht hevige knal verbreekt 
de verder zo stille weidsheid van de polder. Maria schrikt zich wezenloos en gaat er vanuit dat 
Nicolaas op haar geschoten heeft! Ze denkt dat hij zo boos geworden is, dat hij in woede en met 
kwade bedoeling haar ‘met scherp’ om de oren geschoten heeft.  Ze is zo verschrikt en ontsteld, dat 
Nicolaas daar weer behoorlijk van opkijkt, hard naar de kar toe rent, erop klimt om haar te omarmen 
en met kussen en vriendelijke woorden te overreden dat hem niets kwaads in de zin was. Het was 
een grapje… O, is dat nu een grapje… Ze kan er niet om lachen. Maria is totaal ontdaan en er blijft 
Nicolaas niet anders over dan weer van de kar af te klimmen en te voet verder te gaan naar zijn huis.  
 

 
 

gepermitteerde vrolijkheijt… 
 
Omdat Maria compleet van de wijs is over het hele gebeuren heeft ze uiteindelijk op aanraden de 
baljuw Jan van Doorn59 opgezocht en hem het hele verhaal in geuren en kleuren verteld. Dan gaat de 
wet in werking. Nicolaas Huijsers wordt ter verantwoording geroepen en moet zich nader verklaren. 
Dat doet hij na een paar nachten slecht geslapen te hebben, vooral omdat hem ter ore is gekomen 
dat de schout een criminele procedure tegen hem gestart lijkt te zijn. Maar dit loopt even uit de 
hand… Al zijn vleierijen bij Maria hebben geen nut meer als het eenmaal aan de schout bekend is 
geworden. Hij, Nicolaas Huijsers, meester metselaar van Fijnaart, zou in een dolle bui met zijn pistool 
op Maria den Rooijen geschoten hebben. Daar moeten ze het fijne van weten en zo staat Nicolaas op 
vijfentwintig november 1752 met zijn hele verhaal in het Dorpshuis voor ‘het volle collegie’ van de 

                                                             
59 In de eerste plaats is de baljuw een gerechtelijke politie-ambtenaar, belast met de ordehandhaving en de 
misdaadbestrijding in het ambtsgebied. Als vervolgingsambtenaren spoorden baljuws de misdrijven op en 
traden voor de rechtbanken op als openbare aanklagers. Zij waren zelf geen rechters, maar waakten over de 
objectiviteit van de rechtbanken. Zijn werk is enigszins vergelijkbaar met dat van de schout, die had een 
drieledige functie. Hij vormde samen met de schepenen en de secretaris het dagelijks bestuur van de 
gemeente. Daarnaast was de schout de aanklager in criminele zaken, en zat hij de rechtszittingen van de 
schepenbank voor. Tenslotte was de schout evenals de baljuw hoofd van politie. Als voorzitter van het 
plaatselijk bestuur, hoofd van de plaatselijke politie en officier van justitie lijkt de functie van schout nog het 
meest op die van de huidige burgemeester. Zo wordt de baljuw of de schout ook in die tijd soms wel genoemd. 
Jan van Doorn noemt zich in deze stukken: ‘baljuw en schout deeser heerlijkheijt’.   
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‘edelachtbare heren burgemeester en schepenen van Vrouw Jacobs Landt, anders genoemt den 
Fijnaart’. Nicolaas Huijsers zaak komt voor de voltallige vierschaar, nota bene. 
 
Uit het door Nicolaas gedane verslag van de gebeurtenissen heb ik met eigen woorden de hier voor 
staande toeleiding verteld. Nu gaan we door met het verdere betoog van Nicolaas in de hele 
procedure, zoals deze in de criminele rol  is beschreven. Opnieuw in mijn eigen tekstverwoording.  
 
Het moet toch duidelijk zijn dat hij, Nicolaas Huijsers, met het afschieten van dat zakpistooltje niet in 
het minst de intentie heeft gehad of zelfs maar kunnen hebben om Maria den Rooijen ook maar 
enigszins te beledigen. Zoals hiervoor al naar waarheid is gezegd, was dat ding alleen maar met los 
kruit geladen. Hij heeft zich met het afschieten van zo’n buskruitje toch niet aan strafwaardige zaken 
schuldig gemaakt! Hij was werkelijk in uiterste verwondering en geheel met de zaak verlegen nu pas 
gewaar geworden, dat de heer Baljuw deze zaak als een zwaar criminele zaak had opgevat. Alsof hij 
met scherp, dus met een kogel!, op Maria zou hebben geschoten… 
 
Als dát het geval was, zou hij zich aan een zware misdaad hebben schuldig gemaakt. Maar, neen! Hij 
was dan ook zeer geschokt dat heer baljuw voornemens was tegen hem als tegen een crimineel te 
procederen!  
 
Verder heeft Nicolaas uit de getuigenissen van hen die erover door de baljuw ondervraagd zijn 
opgemaakt, dat die in eerste instantie wel op het allermeest in zijn nadeel spreken. Maar hij wil er 
toch ook op wijzen dat het hier gaat om de verbeelding van de getuigen en in het bijzonder om die 
van de jonge voerman Bastiaan Lijdens, die nog maar zestien of zeventien jaar oud is. Zij hebben 
gesproken over wat hun ‘eerste opvattingen of begrip zijn geweest’, maar voor zover hij het inschat, 
kan daaruit toch in het geheel niet blijken of opgemaakt worden dat het zakpistooltje waarmee hij 
geschoten heeft met enig scherp geladen was. Het is daarom ten enenmale onwaarachtig om het zo 
te doen voorkomen. Temeer ook gelet op de andere omstandigheden waaruit niet in het minst enige 
voorbedachte rade kan worden opgevat dat hij, Nicolaas, ook maar enige intentie zou hebben gehad 
om Maria de Rooijen met wie hij nu juist in malle vriendelijkheid is omgegaan feitelijk heeft willen 
beledigen! Nog veel minder dat hij met een schietgeweer haar moorddadig zou hebben willen 
kwetsen! Het moet niet gekker worden!  En dan te bedenken dat hij met Maria den Rooijen net als 
eerder vriendschap heeft gehouden, zoals toch wel uit het goede omgaan met haar, ook hier, is 
gebleken. Hij voelt zich daartoe gedrongen, zoals ook uit dit hele betoog mag blijken.  
 
Daarbij moet Nicolaas zeggen, dat hij zich voor een oordeel aan dit edelachtbare college geheel  
toevertrouwt, zoals ook aan alle anderen die met hem ooit eerder zijn omgegaan. Hij staat immers in 
het geheel niet bekend als een persoon met een moeilijk en ruziemakend gedrag. En nog veel minder 
van zo’n verfoeilijk humeur, dat hij zich aan een misdaad als in deze hele gebeurtenis schijnt 
voorgesteld te worden, zou hebben schuldig gemaakt.  
En hoewel hij op goede gronden en in alle waarheid kan vertrouwen dat welke procedures de heer 
baljuw ook in deze zaak tegen hem zal opwerpen, het wel zal blijken dat hij bij behoorlijk onderzoek 
aan geen enkele lijfstraffelijke misdaad schuldig bevonden zal worden.  
 
Verder moet Nicolaas er toch wel op wijzen, dat hij als meester metselaar, dus met een aantal 
knechten en leerlingen onder zich, met zijn dagelijkse arbeid de kost moet verdienen. Laat het 
duidelijk zijn dat hij niet in staat is zulke gerechtelijke procedures te ondergaan en bekostigen. 
Daarom en om zulk gedoe te voorkomen is hem aangeraden zijn toevlucht te nemen tot het billijke 
en rechtmatige oordeel van de rechter. Dit in het vertrouwen dat uw achtenswaardige college de 
omstandigheden van deze zaak zullen overwegen en daarbij in het bijzonder de waarachtige  
omstandigheden in deze zaak zullen doen meewegen, daarbij genomen  dat zijn gedrag bij het 
college bekend is. Voor God en de justitie betuigt hij, en dat moet wel even goed meegenomen 
worden,  dat hij, Nicolaas Huijsers in staat en bereidwillig is om onder ede te verklaren dat het 
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zakpistooltje dat hij die bewuste dag heeft afgeschoten niet anders dan met los kruit en zonder enige 
kogel geladen is geweest. Ook had hij geen ander kruit bij zich dan waarmee het pistooltje toen 
geladen was. Als dat allemaal zal meewegen, gaat hij er van uit dat er geen criminele procedure 
tegen hem zal worden aangevoerd omdat hij verder onbesproken is en zich altijd goed en ordelijk 
heeft gedragen.  
 
En dan volgt nog wat meer van zulk juridisch vuurwerk, zoals zijn raadsman hem dat heeft 
ingefluisterd. Immers, had zijn moeder het niet altijd al gezegd: ‘Klaas, jongen, handjes wapperen en 
mondje roeren, daar komt het op aan in deze vreemde wereld.’ Vandaar nog maar een paar forse 
schoten voor de rechterlijke boeg: 
 
Immers, het is toch zo, dat hij in alle gevallen alsook op maar op enige wijze tegen enige wetsregel 
van het Plakaat van Zijne Hoogheid de dato 6de september 1661 tegen het dragen van een 
onbehoorlijk geweer die regel zou hebben overtreden of ertegen misdaan, dat hij daarvoor toch 
alleen maar een geldboete tegemoet zal zien… Wel, dat in nu precies de reden waarom hij, Nicolaas 
Huijser zich ootmoedig keert tot de edelachtbare heren van de vierschaar met het verzoek om deze 
zaken als een civiel60 en composibel61 te willen verklaren. Hij had gezegd en getekend: 
 

 
 
 
Burgemeester en schepenen van Fijnaart vonden het van belang nu deze hele kwestie aldus is 
beschreven en hen ter hand gesteld, met daarbij de mening van baljuw Van Doorn, om voordat ze tot 
een finaal antwoord en een gerechtsuitspraak komen, eerst nog advies te vragen bij twee neutrale 
rechtsgeleerden uit ‘Hollandt’.  Ook dat advies is uitgebracht en als ze dan over alle gegevens 
beschikken, zullen zij het tot een oordeel brengen. Burgemeester van Gelder en secretaris Pieter 
Panneboeter tekenen ervoor dat dit alles samen op 25 november 1752 gebeurd is. Tevens getekend 
door de aanwezige schepenen Cornelis Versluijs, Gerrit Moelaart, Pieter Meeuwiszn van Dis, Jacobus 
van Meurs, Jacob de Graaff en Joost Knook.  
 

     
 
     Een zakpistooltje 
 

                                                             
60 Civiele zaken in behandeling van de schepenbank betreffen: ondervragingen, processtukken met betrekking 
tot genoegdoening voor belediging, verweer tegen verpanding verordeningen etc. 
61 Composibel verklaren betekende dat de gedaagde kon schikken door een geldsom te betalen, waarmee het 
conflict dan kon worden afgekocht. Overigens was het niet ongewoon dat een gedeelte van de afkoopsom in 
de zakken van de baljuw verdween. Van deze transacties werd namelijk geen boek gehouden! Over deze 
‘procedure doofpot’, zie Jan Portengen, Zicht op oud Valkenburg (ZH): Van de Romeinse tot de Franse tijd. 
Eburon Uitgeverij 1999.  
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Deze rechtszaak wordt, zoals gewoonlijk, voorafgegaan door een beschrijving van het gebeurde, de 
aanklacht en getuigenverhoren. Dan schrijft baljuw en schout Jan van Doorn als ‘openbaar aanklager’ 
een processtuk voor de burgemeester en de schepenen62, die het recht moeten handhaven en dus 
uitspraak moeten doen en vonnis wijzen. Uit de ter zake doende stukken blijkt, dat de 
getuigenverhoren van Bastiaan Lijdens uit Klundert, Nicolaas Huijsers, Maria den Rooijen en Otto 
Maaskant uit Fijnaart samengevoegd zijn met een toelichting van baljuw en schout Jan van Doorn. 
Bovendien heeft Maria den Rooijen de dag voordat de rechtszaak zou dienen (24 nov. 1752) nog een 
nadere verklaring afgegeven en dit alles wordt dan uiteindelijk op 25 november 7 december 1752 tot 
een oordeel en vonnis gebracht.  
 
We hebben nu al wel het relaas van Nicolaas uitgebreid gehoord, maar het is toch aardig uit het 
feitenrelaas van de jonge voerman Bastiaan Lijdens, van Maria den Rooijen en Otto Maaskant te 
lezen, hoe zij een en ander op die bewuste zomeravond hebben ervaren. Ook geeft de allereerst 
opgestelde tekst van baljuw Jan van Doorn wel heel wat meer specifieke gegevens dan Nicolaas wil 
doen voorkomen. De op het laatst erbij komende verklaring van Maria geeft nog wel wat leuke 
gedachten en dat is niet minder bij de verwerking van het geheel door baljuw en schout Jan van 
Doorn. Daarna vat ik het vonnis met eigen woorden samen. Voor de beschrijvingen noem ik alleen dat 
wat nog onbekend is of heel specifiek. 
 
Het begint met de aanklacht en de verhoren. De jonge voerman Bastiaan Lijdens is op 7 september 
1752 voor de schepenen van zijn woonplaats Klundert verschenen en heeft verslag gedaan van wat hij 
beleefd had op die merkwaardige maandagavond 28 augustus 1752. Maria den Rooijen is evenals 
Otto Maaskant op 14 september 1752 op het Fijnaartse Dorpshuis verschenen, dus drie weken na het 
gebeurde op de kermisdag. Maria heeft haar verhaal gedaan aan de schepenen en in het bijzonder 
aan baljuw en schout Jan van Doorn, terwijl bouman Maaskant zijn zicht op de gebeurtenis eveneens 
vertelde aan schepenen en secretaris van Fijnaart. Baljuw van Doorn blijkt de zaak hoog op te vatten 
en zet heel stevig in.  Eerst Bastiaan, daarna Maria en Otto aan het woord, door mij samengevat: 
 
Voerman Bastiaan Lijdens verklaart ten behoeve van baljuw Jan van Doorn, schout van Fijnaart, en 
wel ten overstaan van Egbert Boot, burgemeester (loco praetoris) en schepenen Robbert Korteweg 
en Corstiaan Tucker en secretaris J.V. Thounick, dat hij die bewuste maandagavond met de kar van 
zijn vader van Klundert naar Zevenbergen is gereden. Dat was om daar af te halen en naar Fijnaart te 
‘transporteren’ de persoon van Maria den Rooijen, dienstmaagd van mejuffrouw (ofwel weduwe) 
van de heer G. Panneboeter te Fijnaart. In Zevenbergen aangekomen is de persoon van Claes Huisens 
(sic) erbij gekomen en nadat deze gevraagd heeft om ook met de kar te mogen meerijden naar 
Fijnaart is Nicolaas Huisers met hem tot aan de platte of Langeweg bij het hek gereden. Toe ze daar 
aangekomen waren, wilde Claas Huijsers dat Maria van Rooijen van de kar af zou komen om lopend 
alleen met hem de weg verder naar huis te gaan.  
Maria gaf te kennen dat ze dat niet wilde, door te zeggen: Ik heb de kar gehuurd om mij in Fijnaart te 
laten brengen. Door haar weigering werd Claes Huijsers opgewonden en kwaad. Hij begon te vloeken 
en te dreigen en riep: Canalje, nu wil ik niet mederijden, en loopt bij de kar vandaan. Als het met 
dreigen niet lukt, komt ie vervolgens er weer achteraan en probeert Maria nogmaals van de kar te 
krijgen. Toen ook dat niet lukte, werd Huijsers nog veel en veel bozer. Hard naar haar uitvarend, riep 
hij: Bliksems, kinderen, rij nu maar door! Dat roepend loopt hij nog even naast de kar mee. 
Onverwacht trekt hij een pistool uit zijn zak en schiet daarmee op Maria den Rooijen, waarbij de 
vlam van het kruit boven de kar uitvloog. Wij voelden de warmte van het schot in onze hals! 

                                                             
62 De eerste verslaglegging van deze zaak (welke speelde 28 augustus 1752, ’s avonds omstreeks zeven uur) is 
gedaan door schout Jan van Doorn aan Burgemeester en schepenen van Fijnaart, Schepenbank Fijnaart, 
Criminele rol aug. 1740-juli 1802, d.d. 10 november 1752, pag. 31 verso, dig. pag. 34, daarna volgen de 
getuigenverhoren, de eerste reactie van de Burgemeester en schepenen, het pleidooi van Nicolaas Huijser en 
uiteindelijk het vonnis van de rechtsprekende vierschaar, alles bijeen pag. 31-41 verso. Boeiende lectuur. 
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Maria en ik waren ongelofelijk geschrokken. Maria riep: Mijn God, Claas, heb ik je zoveel kwaad 
gedaan dat je mij nu in goede moede probeert te vermoorden! Als ik had geweten dat jij een pistool 
bij je droeg, zou ik niet eens met je meegereden zijn. Kom liever op de kar zitten! Mijn God, wees 
toch tevreden (zoiets als: doe toch normaal?, jcb). Dan loopt Huijsers verder en laat de kar 
doorrijden. Als ik zie dat hij het pistool nota bene nog een keer wil laden en dan blijft staan om ons af 
te wachten… raken wij daardoor in paniek en wisten niet wat te doen. Gelukkig kwam er eindelijk 
een andere kar aanrijden met daarop Anthonij van den Berg en zijn vrouw. Huijsers gaat met hen 
staan praten en ik rij zo hard als het maar kan langs hen heen naar de dichtstbijzijnde hoeve, die van 
Otto Maaskant. Maria vraag dan aan Otto Maaskant of hij met een van zijn knechten haar naar 
Fijnaart wil brengen.  
Daarop laat Bastiaan weten dat hij zich dit allemaal nog heel goed herinnert en dat hij desgevraagd 
onder ede de waarheid van zijn verhaal zal bevestigen, wat ook gebeurt. Hij tekent nadat alles hem 
door een van de schepenen hardop is voorgelezen op 13 september 1752 met Bastiaan Leijdens (sic).  
 
Maria den Rooijen verklaart op verzoek van baljuw en schout Jan van Doorn in verband met de 
vaststelling van de feiten met betrekking tot de zaak Nicolaas Huijsers nog het volgende dat nieuw is 
in de zaak: ze is met verlof op de kermis in Zevenbergen. Ze heeft daar Nicolaas Huijsers gezien en 
aan hem gevraagd ‘hoe het in de Fijnaart was’. Nicolaas antwoord dat alles wel is en vraagt aan haar 
of hij mee mag rijden. Dat mag en zo gaan ze samen naar de herberg van Zevenbergen, alwaar ze 
samen enige tijd in fatsoenlijke vrolijkheid hebben doorgebracht. Totdat ze met de zoon van 
voerman Adriaan Lijden op de kar gingen en zonder de minste kwade bejegeningen reden tot aan de 
Fijnaartse Lange weg. Als ze daar zijn, vraagt Nicolaas Huijsers aan Maria of ze met hem van de kar 
wil gaan, dan zal hij haar wel thuisbrengen. We kennen inmiddels haar voorwendsel: ze doet het niet 
omdat ze de kar voor de hele reis had gehuurd.  
 
Maria begint dan hartelijk te lachen en zegt al lachend: Huijsers, als ik dat doe, moet jij de vrachtprijs 
betalen (en dat was twee gulden). Waarop Huijsers direct fiat geeft en aan de voerman een 
achtentwintig en twee ‘sesthalve’, wat samen negenendertig stuivers is. Maria zelf betaald dan de 
laatste stuiver, waarop ze tegen Huijsers zegt: je wordt ervoor bedankt! Huijsers komt weer op de kar 
en ze rijden verder naar Fijnaart. Maar als ze de dijk oprijden weigert Nicolaas verder mee te gaan en 
zegt Maria zachtjes tegen de voerman: rij maar verder, wij hebben het geld beet. Maar omdat Otto 
Maaskant naast de kar liep… en dan wordt haar verhaal heel warrig. Huijsers is blijkbaar weer naar 
de kar toegekomen en Maria roept naar hem: kom Huijsers, kom weer op de kar en rij mee naar 
Fijnaart. Huijsers roept dan: bliksems kinderen rij nu maar verder. Ik wil niet met jullie verder rijden 
en dan loopt hij zonder te spreken voor de kar uit.   
 
Op een zeker moment staat hij stil en vraagt Maria om van de kar af te komen met de belofte dat hij 
haar wel thuis zal brengen. Maria weigert dat waarop Huijsers zegt: bliksems kinderen, rij dan maar 
verder en terwijl ze dat doen hoort Maria opeens een schot. Als ze zich omkeert ziet ze dat Nicolaas 
Huijsers een pistool in zijn hand heeft. Terwijl hij daar zo staande heeft geschoten, vliegt de rook 
naar de kar waarop zij zit! Dat hij geschoten heeft, heeft haar zeer ontsteld. Ze roept dan naar hem: 
O, God, Huijsers, heb ik het daar zo naar gemaakt! Ik wist niet dat jij een geladen pistool bij je had en 
dat terwijl ik zo lang samen met je gereden heb, waarop hij zeer snel (schielijk) op de kar klom en 
haar kuste en tot drie keer toe zei: wat is het Mieke… Waarop Maria reageert: wel Tonij (sic.) 
Huijsers, schaam jij je niet dat je zulke dingen doet. Daarop gaat Huijsers van de kar af. Omdat Maria 
zeer ontsteld is, reikt Otto Maaskant haar wat water ter verfrissing aan dat hij met zijn hoed 
(waarschijnlijk uit een sloot, jcb) heeft opgeschept en Maria drinkt ervan. Inmiddels is Huijsers maar 
weer verder gelopen en ook Maasland is zijn land weer ingegaan. Maria zegt dan dat zij met de 
voerman op de kar meereed naar Fijnaart terwijl ze gebukt op de kar zat (waarschijnlijk zodat 
Huijsers haar niet zou zien, jcb). Als ze verder rijden zegt de voerman opeens: O, God, daar laadt hij 
(zijn pistool, jcb) opnieuw en als Maria haar hoofd opheft en kijkt ziet ze Huijsers stilstaan en het lijkt 
erop dat hij een pistool in zijn hand heeft en dat laadt… om het dan weer in zijn zak te steken.  
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Dan vertelt Maria het verhaal verder dat Anthonij van den Berg eraan komt rijden, die bij Huijsers 
stilstaat en ze ziet hen samen praten. Zij besluiten de weg verder af te rijden en komen zeer ontsteld 
aan bij de hoeve van Otto Maaskant. Als deze thuiskomt, belooft hij haar direct met rijtuig en knecht 
in Fijnaart te zullen brengen. Als ze op weg zijn rijden ze weer langs Huijsers, maar gaan hem voorbij 
zonder dat hij iets doet. 
 
Dan bevestigt Maria dat dit verhaal naar waarheid is en dat zij het onder ede wil bevestigen, wat ook 
gebeurt. Alles ondertekend en afgerond door het krullenwerk van secretaris Pieter Panneboeter: 
 

 
 
 
Bouman Otto Maaskant voegt daar nog een paar bijzonderheden aan toe. Hij beschrijft de plaats van 
het delict als ‘tusschen de Clundert en de Fijnaardt, op het eijnde der Lange Fijnaardtse platte weg, 
bij het heckken’. Het komt mij voor dat het hier gaat om een plaats op de huidige Noordlangeweg, 
aan de kant van Fijnaart. Verder noemt hij Maria den Rooijen ‘dienstmaagt’, wat mogelijk iets van 
haar leeftijd zegt. Zijn verhaal begint gaat feitelijk als hij bij is dat de kar stilstaat en Nicolaas Huijsers 
aan de voerman enig geld geeft. Hij geeft het hele geharrewar van ‘op de kar en af de kar’ ongeveer 
gelijk weer als we al eerder hoorden en noemt dat Nicolaas behalve de woorden ‘bliksems, kinderen 
rijd nu maar voort, ik wil niet met u rijden’ ook vloekwoorden uitkraamde. Naar zijn zeggen ging 
Huijsers ook ‘al vloekende’ verder… Ook bevestigt Maaskant dat Huijsers tot twee keer toe dat 
‘bliksems, kinderen, rijd nu maar verder’ heeft geroepen. Maar het verbaast mij, dat niemand tot op 
heden aanmerkt dat Huijsers dronkenmanspraat uitkraamt. Uit zijn hele ongecontroleerde gedrag en 
geschreeuw en impulsieve op en af de kar springen, zoenen en schieten, laat zich naar het mij 
voorkomt toch duidelijk het gevolg van veel drank gelden. Ook de woorden van Maria ‘Mijn God, 
Claes, heb ik u zoveel kwaad gedaan etc.’ worden door Otto Maaskant gerecipieerd evenals de actie 
van Huijsers als hij op de kar klimt en ‘de meijdt verscheijde rijse soende, en ook seijde wat is het 
Mieke’. Het antwoord van Maria lijkt in Maaskants woorden ook bijna te veel op dat van Maria zelf 
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om niet min of meer ingestudeerd te zijn… Tevens blijkt mijn veronderstelling waar te zijn, dat 
Maaskant haar water uit een sloot heeft geschept met zijn hoed en haar heeft gegeven. Zij heeft het 
geconsumeerd, wat toch wellicht als gedronken moet worden vertaald, hoewel het gezonder lijkt het 
verhitte gezicht er mee te bekoelen. Hoewel, mogelijk kon je in 1752 het water uit de Fijnaartse sloot 
gewoon drinken.. Ook Maaskant geeft zijn attest onder ede en met de bede dat ‘Godt Almagtigh’ 
hem moest helpen.  
 
Jan van Doorn, baljuw en schout van Fijnaart, biedt na de diverse getuigen en Nicolaas Huijsers 
gehoord te hebben zijn requisitoir63 aan burgemeester en schepenen van Fijnaart aan. We kennen  
het verhaal nu behoorlijk van dichtbij en ik laat wat al bekend is achterwege. Enkele opvallende 
zaken uit de verhandeling van Jan van Doorn zijn:  
 

1. Hij maakt uit alles op dat Huijsers Maria heeft willen forceren van de kar af te komen 
2. Hij stelt dat Huijsers haar dreigde onder ijselijke vloeken en scheldwoorden van de kar af te 

komen 
3. Hij schrijft dat Huijsers, als hij merkt dat het allemaal niet lukt om Maria ‘alleen lopend thuis 

te brengen’,  zeer kwaadaardig wordt 
4. Hij stelt dat Huijsers met zijn zakpistool op Maria den Rooijen schoot 
5. Hij stelt dat Huijsers niettegenstaande zijn goddeloos voornemen blijft volharden door zijn 

pistool te herladen, waarschijnlijk om zijn heilloos oogmerk te volvoeren omdat dit bij het 
laatste (wij zouden zeggen eerste, jcb) schot niet gelukt was (‘gemist had’) 

6. Hij maakt bekend, dat Otto Maaskant Maria heeft thuisgebracht, samen met zijn neef 
Eijsbrant Maaskant en zijn knecht Jan Buijk 

7. Van Doorn stelt de overtredingen vast als ‘verregaande boosheden, geweldenarijen en 
schendingen van publieke straten’ die in geen land van goede orde en justitie behoren te 
worden getolereerd 

8. Hij vindt het van bijzonder belang dat zulke zaken als voorbeeld voor andere moedwilligen 
‘swaarlijck’ dient te worden bestraft 

9. En wel door Huijsers vast te zetten dan wel beslag te leggen op zijn goederen om de kosten 
en lasten van de justitie erop te kunnen verhalen, daarbij verzoekt hij tegen Huijsers extra-
ordinair te mogen procederen, dit allemaal om het recht te kunnen handhaven… 

10. Hoe het ook allemaal uitpakt, Van Doorn wordt opgedragen in elk geval ter volgende 
vergadering 15 gulden mee te brengen om daarmee het advies van twee externe 
rechtsgeleerden uit Holland te kunnen raadplegen. 

11. Getekend door de hele vierschaar. 
 

Als antwoord wordt gesteld dat na alles gehoord, gelezen en gezien te hebben zij ‘decerneeren 
(besluiten tot, aanwijzen) het decreet van apprehentie (gevangenneming dan wel beslaglegging) ten 
laste van Nicolaas Huijsers’, wat zoveel wil zeggen dat het verzoek van Van Doorn wordt 
gehonoreerd en dat Nicolaas ofwel opgepakt wordt dan wel dat er beslag op zijn goederen komt. Dit 
om daarna voort te gaan met procederen tegen hem ‘naar behoren’.  Via een openbare dagvaarding 
‘en clockegeslag’ moet Huijsers worden gedagvaard om de criminele eis en conclusie te komen 
aanhoren ten overstaan van twee schepenen en de gerechtsbode.  Alle spullen waarop beslag gelegd 
kan worden, zullen worden ‘aangehouden’. Alles wel omschreven en getekend 3 en 10 november 
1752 door de bekende schepenen. 
 
Allemensen. Het is nogal wat! Die Nicolaas wordt stevig aangepakt! De zaak wordt hoog opgenomen. 

                                                             
63 Een requisitoir is een voordracht of schriftelijke vastlegging, gehouden of gemaakt door de ‘officier van 
justitie’ tijdens een strafrechtelijk proces. De schout geeft hier zijn mening over de feiten, al dan niet gepleegd 
door de verdachte, en de bewijsvoering ervan, veelal uit de getuigenissen van de verhoorden. 
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Op 25 november 1752 brengt baljuw en schout Jan van Doorn nog wat nader ingewonnen informatie 
naar voren aan de met deze zaak belastte en verantwoordelijke schepenen en geeft tenslotte, alles 
overziende een soort afrondende mening over de gehele kwestie. Ook hiervan geef ik in eigen 
woorden het resultaat64: 
 

1. Allereerst stelt hij de hiervoor gaande stevige aanpak nog eens helder voor ogen 
2. Dan merkt Van Doorn op dat hij ook niet kan tegenspreken dat het in dit geval een zeer 

opmerkelijk onderscheid zou geven als het bewezen kon worden dat het pistool dat Nicolaas 
Huijsers heeft afgeschoten alleen maar met los kruit en zonder scherp (kogel) was geladen 

3. Dan zou namelijk de aanklacht komen te vervallen dat Huijsers op Maria of voerman Bastiaan 
zou hebben geschoten  

4. Dit is echter een zaak waarvan de waarheid of onwaarheid alleen uit de omstandigheden 
moet worden opgemaakt en hij, Van Doorn heeft geen nadere informatie waaruit zou 
kunnen blijken dat het pistool met scherp geladen is geweest 

5. Waarom het nu zijn vraag is of de voorgestelde stevige maatregelen zouden moeten kunnen 
of worden ‘gestuit’. 

 
Na dit verzachtend betoog lezen we daarna de laatste en opmerkelijke bijdrage van Maria den 
Rooijen, samengevat: 
 

1. Met verwondering heeft Maria vernomen, dat de attestatie (te weten het verhaal dat zij 14 
september jl.  voor de schepenen over de hele gebeurtenis heeft gehouden) door de baljuw 
Van Doorn  zou zijn aangezien als een verklaring dat Nicolaas Huijsers op haar zou hebben 
geschoten  

2. Hier moet toch nog even herinnerd worden aan wat zij heeft gezegd, zowel dat ze zeer 
ontsteld was over het gebeuren, maar ook dat ze enige hoeveelheid wijn zowel in 
Zevenbergen als in Klundert tot zich genomen had, let wel samen met genoemde Huijsers 

3. Mogelijk had zij in eerste instantie wel gedacht dat er kwade overweging achter het schieten 
zat, maar toen zij, Maria, het allemaal nog eens rustig overwoog kon ze toch werkelijk niets 
bedenken waarom iemand als Nicolaas Huijsers indertijd zoveel kwaad in de zin gehad kon 
hebben om haar overhoop te schieten of te kwetsen  

4. Temeer is dat heel vreemd, omdat genoemde Huijsers daarvoor juist alle vriendelijkheid aan 
haar had bewezen en nooit enig dreigement heeft gedaan, sterker nog, toen hij zag hoe 
enorm ik (Maria) geschrokken was, hij mij direct met de zelfde vriendelijkheid als ervoor 
bejegend heeft 

5. Daarom geloof ik en ben er zelfs van verzekerd dat wat er door Huijsers is gedaan en in het 
bijzonder het afschieten van een zakpistool niet is gebeurd met de intentie om mij te 
kwetsen, te raken 

6. Het is dan ook daarom dat ik, na enige dagen alles overwogen te hebben, de vriendschap  
zoals deze tussen mij en Nicolaas was, vernieuwd en bevestigd heb en omdat die 
vriendschap voortduurt, zou het mij aangenaam zijn als de justitie meekomt deze zaak over 
het hoofd te zien en het niet langer als een misdaad, maar als burgerlijk en te bemiddelen 
verklaart 

7. Laat duidelijk zijn dat mijn ondertekening getuigt van mijn oprechte mening in deze zaak. 
 
Het weelderig krullenwerk van secretaris Panneboeter laat weten dat Maria dit op 24 november 
1752 nog maar eens duidelijk onder de aandacht heeft gebracht, hetgeen hij de 7de december in de 
Criminele rol65 heeft opgeschreven. 

                                                             
64 Schepenbank Fijnaart Criminele rol 1740-1802, p. 39verso-41verso. 
65 Zie voor meer criminaliteit in de 18de eeuw alsook de gruwelijke vonnissen voor losbollen, klaplopers, dieven 
en oplichters: http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/lg18026.html.  
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Op bladzijde 38verso en 39 van de Fijnaartse Criminele rol over de periode 1740-1802 (digitale 
pagina 41) lezen we dan het vonnis, zo simpel als het maar kan en onduidelijk wat er nu werkelijk 
daarna aan Huijsers als straf is toebedacht en waarmee op 6 december 1752 deze zaak is  gesloten66. 
Hieronder het laatste deel van dit vonnis: het wordt civiel en composibel verklaard en daarmee komt 
het mij voor dat Nicolaas Huijsers, mede dankzij het verzoek van Maria den Rooijen er genadig van af 
komt. 
 

 
                                                             

66 Voor een andere zaak met betrekking tot Nicolaas Huijsers/Huizers in ditzelfde jaar, zie Schepenbankarchief inv. 323. 
Proces van Nicolaas Huizers tegen Huibertje Langewegh, inzake het vaderschap, 1752 en inv.644, betreffende een 
boedelzaak in 1765. Voor meer en andere interessante verhalen met betrekking tot de orde en veiligheid in de tweede helft 
van de 18de eeuw, in Goes, zie http://www.goes18e-eeuw.nl/node/654#.VG9hw8k4oeE; voor een roomse anti-kermispreek 
uit de achttiende eeuw, zie https://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/18/volksvermaken-in-vroeger-eeuwen-een-roomse-
preek-uit-1741-contra-de-kermis/;  voor uitgebreide informatie over het fenomeen kermis in de literatuur van de 
achttiende eeuw, zie http://www.dbnl.org/tekst/_lit003199001_01/_lit003199001_01_0023.php. 
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ISAAK BETTE 
 
Op vrijersvoeten 
Een van de kenmerkende tastbare gegevens over de volwassen Isaac Bette die we in 
historische bronnen tegenkomen, is de ondertrouw- en huwelijksakte.  Isaac (Janse) Bette 
uit Fijnaart gaat 18 november 1785 op 28-jarige leeftijd te Prinsenland in ondertrouw met de 
27-jarige Johanna Simonse Vissers. Om elkaar ruim twee weken later, op 4 december 1785, 
voor de predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk in Dinteloord het ja-woord te geven 
en in het huwelijk te treden. Maar daar is natuurlijk het een en ander aan vooraf gegaan.  
Deze overgang in een andere levensfase willen we trachten uit de bronnen te zien oplichten.  
 
Diverse kerkelijke attestaties 
We beginnen met het moment waarop Isaac al zoveel zekerheid heeft over zijn geliefde 
Johanna, dat hij bij de kerkenraad van de Hervormde Gemeente waar hij als kind is 
opgegroeid zijn attestatie opvraagt67. Deze wordt daarna aan de predikant van Dinteloord 
gegeven voordat het huwelijk kan worden gesloten68 en ingezegend. Hieronder vinden we 
op de linker bladzijde iets over de attestatie en op de rechter de aantekening dat Isaac en 
Johanna in Princeland aangetekend69 zijn.  
 

 
 
Acta der Kerkeraadsvergaderingen Hervormde Gemeente Fijnaart 1785-1803 boek IX kopie z.j. (april 1785?; 402, invnr. 98). 

                                                             
67 Aan gemeenteleden die naar elders vertrokken, diende een attestatie of getuigenis van rechte leer en goede 
levenswandel door de kerkenraad met betrekking tot hun gemeenteleden te worden afgegeven. Omdat Isaac 
in Dinteloord gaat trouwen, geeft hij deze attestatie uit Fijnaart aan de Dinteloordse kerkenraad/predikant, 
welke daardoor vrijmoedigheid vindt het huwelijk bevestigend te zegenen. De kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente in Fijnaart behandelde elke raadsvergadering de mogelijke attestatie-aanvragen, het willen en 
kunnen afgeven zowel als het al dan niet ophalen  van attestaties, het was een vast agendapunt.     
68 De kerk had in die tijd ook de taak van huwelijkssluiting als haar verantwoordelijkheid, zie L. Brink, De taak 
van de kerk bij de huwelijkssluiting; een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening. 
Diss. GU Amsterdam 1977, Nieuwkoop 1977.  
69 Het aantekenen van een huwelijk hield het volgende in: als een aanstaand echtpaar huwelijksaangifte wil 
doen (ook wel aantekenen of in ondertrouw gaan genoemd), moeten ze aangeven waar en wanneer ze willen 
trouwen en wonen, ze horen welke stukken ze moeten overleggen, zeggen welke getuigen er zullen zijn, en  
begrijpelijk, horen hoe het zit met de kosten. Dat moest in dit geval gebeuren bij de kerkenraad van Dinteloord. 
Omdat door oorlogshandeling het kerkelijke archief van NH Kerk van Dinteloord is verloren gegaan, valt van de 
ontvangstzijde van de kerkelijke attestatie en van de huwelijksaantekening in Dinteloord niets terug te vinden.    
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De tekst van het attestatieverzoek geeft een opmerkelijke gedachte weer: ‘dog alzo die bij 
ons nog geen jaar geweest was, is dezelve (het verzoek of de attestatie van een andere 
kerkelijke gemeente? jcb) weder terug gezonden, gelijk ze hier ingebragt was’. Betekent dit 
dat Isaac voordat hij ging trouwen in een andere plaats heeft gewoond en gekerkt, waar hij 
al wel een attestatie heeft ontvangen en die hij nu weer terugkrijgt om aan de Dinteloordse 
predikant te geven? Weet de Fijnaartse kerkenraad te weinig van hem, dat ze niet zelf even 
een attestatie uitschrijft? In elk geval is er voor de kerk van Dinteloord geen bezwaar 
geweest, want het huwelijk van Isaac Janse Bette en Johanna Simonsdr. Visser is daar wel 
gesloten. 
 
Wat is er nog meer over de attestatie van ondertrouw van Isaac en Johanna te vinden? In 
het doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 
1703-1787 (deel 5) op dig. pag. 178 komen we in het weelderige handschrift van dominee P. 
Van Dueren jr. V.D.M.70 de volgende frappante ondertrouwaantekening tegen: 
 

 
 
Het gaat in dit Trouwboek van Fijnaart in het overgrote deel steeds om huwelijken die door 
de Fijnaartse dominee zijn gesloten en ingezegend. Maar een enkele keer wordt er ook 

                                                             
70 V.D.M. staat voor Verbi Divini Minister en dat is de in het Latijn uitgeschreven betekenis van de afkorting. 
Deze afkorting wordt soms na de naam gebruikt door een predikant, om duidelijk te maken dat hij het beroep 
van geestelijke uitoefent. Letterlijk betekenen deze Latijnse woorden: (be)dienaar van het goddelijke Woord, 
waarmee wordt bedoeld: bedienaar van het Sacrament van het Woord, ofwel van de uitleg en prediking van de 
Bijbel en zo ook dienaar van God, want dienstbaar aan de verbreiding van het Evangelie. 
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melding gemaakt van een huwelijk dat bijvoorbeeld in Klundert gesloten en gezegend is, 
omdat een van de echtgenoten een bepaalde periode in Fijnaart heeft gewoond en in die 
kerk lidmaat is geweest, terwijl ze in een andere woonplaats gaan trouwen. 
 
Hier staat nu dat ‘18 november (1785) was in Princeland in wettig ondertrouw opgenomen 
Isaack Janszn Betten, gebooren en woonende onder den Fijnaart & Johanna Simonsdr. Visser, 
gebooren en woonende onder ’s Princeland. Volgens attestatie vandaar ingekoomen.’ Deze 
laatste tekst wekt nota bene de indruk dat de attestatie ‘vandaar’, d.i. van Dinteloord bij 
Fijnaart ingekomen is en dat ze in Fijnaart zijn gehuwd. Niets minder is waar. 
 

 
 

DTB-register | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (deel 5) op dig. pag. 178 
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Dan vinden we in het trouwboek van de N.H. Kerk van Klundert de volgende aantekening, 
waaruit blijkt dat de Klundertse attestatie een dag later is afgegeven op 19 november 1785. 
Het handschrift is dat van dominee Karel Pantekoek71 die in 1783 als predikant van Klundert 
is bevestigd.  
 

 
 
Doop, trouw en begraafregister Klundert | NH Trouwen 1742-1792, afgegeven trouwattestaties, 1766-1789 
(deel 6) Isaak Jansen Betten, 19-11-1785 
 
Om te laten zien hoe vaak deze attestaties gegeven werden, afhankelijk van waar men 
woonde dan wel trouwde, hieronder de hele pagina uit het Klundertse trouwboek: 
 

 

                                                             
71 PANTEKOEK (Carolus), geb. in 1758, was predikant te Muiderberg, vervolgens in 1783 te Klundert, in 1790 te 
Breda, raakte bij de omwenteling in 1795 wegens zijn orangistische gevoelens buiten dienst, werd in Emden 
beroepen en keerde in 1815 naar Breda terug, waar hij in hoge ouderdom overleed. 
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Invloeden van dominee Carel Pantekoek? 
We kunnen hier echter wel uit opmaken, dat Isaak mogelijk ook een tijd naar de Hervormde 
Kerk in Klundert is gegaan, die vanaf de boerderij van zijn ouders ‘dichterbij’ was als die van 
Fijnaart. Bij dominee Pantekoek, die van zijn hart geen moordkuil maakte, wat zijn hieronder 
scherp getekende onderlip ook al doet vermoeden. 
 

                           
 

                 Nederlands Hervormde Kerk van Klundert                                        Ds. Karel Pantekoek, die 30 jan. 1785 in een preek 
                 van zijn Orangistische gevoelens blijk gaf 

Deze Klundertse predikant was bepaald niet enthousiast over allerlei vormen van kerkelijke 
vernieuwing en zeker niet van de bestuurlijke omwentelingen die de Patriotten voorstonden.  
Daar heeft hij op zondagmorgen maar eens overduidelijk gewag van gemaakt, zelfs zodanig 
dat het zijn leven enorm zou gaan beïnvloeden. De waarschijnlijk patriottische spotprent 
noemt hem dan ook Pannekoek… 
 

 

Pantekoek verwijst met de 7000 die hun knieën buigen (!) voor het Oranjehuis naar een 
passage uit het Oude Testament72. 

                                                             
72 Het gaat in 1 Koningen 19:18 om een zeer emotievolle ontmoeting tussen de Here God en de profeet Elia. 
God zegt:  ‘Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, 
en elke mond die hem niet gekust heeft’. Als gelovigen zich op de proef gesteld weten, krijgen ze gemakkelijk 
de indruk dat ze er helemaal alleen voor staan. De Here opent Elia de ogen en toont hem dat er met hem nog 
zevenduizend zijn die hun knieën niet voor de Baäl gebogen hebben. Dat is een geweldige bemoediging voor 
Elia. Hij staat er niet alleen voor als mens, maar er zijn nog zevenduizend anderen die met hem hebben stand 
gehouden in de verdrukking. Dit past Pantekoek een op een toe op hen die het Oranjehuis trouw blijven… 
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Pantekoek staat te boek als een zeer ijverig Oranjeman, die een klein aantal theologische 
boeken heeft gepubliceerd, zie hieronder uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek.            

         
        

 
Dit in dezelfde tijd (1786) door graveur M. de Sallieth ‘naar het leven’ gemaakte portret van 
Carel Pantekoek geeft waarschijnlijk een realistischer uitdrukking van de man die de 
attestatie van Isaac Bette in de Klundert heeft afgegeven.  
 
Deze gravure geeft als bijschrift dat hij predikant was in de Niervaart, gezegd de Klundert en verder: ‘Dit is ’t 
uiterlijke beeld van Pantekoek naar ’t leven. Kon ’t fijne konst penseel ’t inwendig schoon ons geven. Werd heilig 
ijvervuur en hart innemend preken, werd vaardigheid van geest en taal vol klem en kracht, werd onbezweken 
trouw, in ’t woeste stormgedruis, voor God, voor ’t Vaderland, en ’t Vorstelijke huis, door ’s konstenaars vernuft 
in ’t zacht metaal gebracht, gewis had men in prent, ’s Mans gaven zelf doen spreken.’ 
 

 
 

Hier vernemen we de tegenovergestelde (orangistische?) uitdrukking, waarbij we bedenken 
dat de waarheid wellicht in het midden te vinden zal zijn. Laat onverlet dat Pantekoek veel 
volk trok met zijn manier van preken. Het gescharrel met die attestaties heeft me op de 
gedachte gebracht dat Isaac Bette zich in deze orthodoxe aanpak van ds. P. mogelijk goed 
kon vinden en daarom voor een periode in zijn jeugd lid was van de Klundertse Hervormde 
kerk. De historicus dr. G.J. Schutte schrijft in zijn ‘Het Calvinistisch Nederland’ (Hilversum 
2000) uitgebreid over Gereformeerde Patriotten en idem Prinsgezinden (hfd.4, p. 76-104).  
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Getrouwd in Dinteloord 
Uit het trouwregister  van Dinteloord maken we op dat het huwelijk van Isaac Jansse Betten 
-foutief Bettem- (26 jaar) en Johanna Sijmonse Vissers (27 jaar) in Dinteloord is voltrokken 
en in de N.H. kerk bevestigd en gezegend is. Op welke datum?  
 

 
 

doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH trouwboek 1728-1817 (archiefnr. 802, deelnr.6) 
 
Het gaat hier om de akten van ondertrouw en trouw met achterin een gedeelte waarin de 
namen van hen wier geboden in Dinteloord zijn afgeroepen tussen 1729 en 1738 en die dus 
elders getrouwd zijn. Dit laatste deel vormt een beperkte, maar prachtige genealogische 
bron voor bruiden of bruidegoms die een tijd in Dinteloord hebben gewoond, maar door 
huwelijk naar elders zijn verhuisd. Bovendien is op een zeker moment in dit trouwboek 
opgenomen welke Dinteloordse predikanten73 de huwelijken gesloten hebben. Vanaf 1777 
(dig.pag.61) wordt het handschrift weer anders en blijkt van dominee B. Rouffaer74, de 
predikant die ook het huwelijk van Isaac en Johanna gesloten heeft. Zijn aantekeningen 
geven steeds eenzelfde patroon, te weten behalve de bekende naam en woonplaats 
gegevens ook (althans in de eerste jaren van zijn dienstwerk in Dinteloord) of er attestatie is 
binnengekomen. Verder van wanneer en vanwaar de echtgenoten zijn, dat drie maal de 
afkondigingen (geboden) zijn gedaan en tenslotte wanneer het huwelijk kerkelijk is 
gesloten/bevestigd.  De datum van huwelijkssluiting vermeldt dominee Rouffaer in een soort 
geheimschrift, dat het beste door vergelijking begrepen kan worden: 18 november 
ingeschreven, getr. 4 xbr (december), zoals we al wel lazen bij de attestatie van Klundert.  
 

 

                                                             
73 Voor o.m. een lijst van predikanten in de Nederlands Hervormde Gemeente te Dinteloord en antecedenten: 
 http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html  
74 Ds. Rouffaer, Benjamin (1722-1788), bevestigd 20 juli 1777 en vertrokken in 1787. Suringar Maastricht : Den 
8 Januari 1787 is alhier overleden in den ouderdom van 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen, na een langzaam 
verval van krachten, de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Benjamin Rouffaer, nadat zijn eerwaarde 25 jaaren 
de Evangeliediensten te Stavenisse en 9 en een half jaren deze Gemeente (prinseland) met ijver en 
getrouwheid had waargenomen. De overledene heeft niettegenstaande zijne groote zwakheid Zondag gelijk 
ook op de Kers Dagen nog gepredikt, t' H. Avondmaal bereid en de Kerkemaand veranderd. Al de tijd van zijne 
sukkelende omstandigheden heeft zijne Eerwaarde zonderlinge blijken van een Christelijke onderwerpinge en 
lijdzaamheid gegeven, roemende in den Heere om hem in zijn huis gesteld had (Boekzaal der geleerde wereld). 
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Johanna Simonse Vissers 
Over deze voormoeder in ons geslacht Bette lezen we allereerst in de doopaantekening van 
de geleerde dominee Johannes Vriemoet,75 ‘predikant te Prinsland vanaf 1728 tot 1769’. Hij 
heeft o.m. enkele theologische boeken geschreven, evenals zijn dissertatie in 1723, in het 
Latijn. En ook over onderstaande verbintenis. De eerstvolgende archiefvondsten daarna, 
over haar leven, hebben betrekking op haar huwelijk met Isaac Bette. 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Johanna Vissers, gedoopt 17 september 1758 
 
De familie Vissers in Dinteloord76 
Op het internet is een grote hoeveelheid losse en fragmentarische gegevens te vinden van 
het Dinteloordse geslacht Vissers. Een overzichtelijk geheel zoals bij de familie Van Dis (zie 
pag.27) kom ik daar en ook in het CBG echter niet tegen.  
Het gaat mij, gelet op Johanna’s (en natuurlijk haar broer Anthony’s) vaderlijke lijn dan om 
de volgende Vissers:  

• Simon Janszn Vissers (1716-1798), gehuwd met Elizabeh van Saarloos77, ouders van 
Isaacs vrouw Johanna en van Anthony, de man van Francijntje Bette. 

• en diens vader, Jan Simonse Vissers (ged. Fijnaart 20-03 1689), gehuwd met Maria 
Vroon (grootouders van Anthony en Johanna) 

• en diens vader Simon Corneliszn Visser (1645-?), gehuwd met Maaijken/Marije Jans 
(overgrootouders van Anthony en Johanna)? Herkomst van de Vissers in Fijnaart? 

 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1664-1742 (deel 3) 
Jan Simon Cornelis Visser wordt gedoopt 20-03-1689, zoon van Simon Cornelis Visser en Marij Jans 
Getuigen zijn Cors Willemen en Janneke Vos 

                                                             
75 Ds. Vriemoet, Johannis (1703-1769), in Dinteloord bevestigd 24 oktober 1728. Uit de archieven weten wij van 
deze predikant enkele gebeurtenissen uit zijn leven. Zo lag hij overhoop met de magistraat omdat hij (zijn naam 
eer aandoende) de vrijmoedigheid had enkele bomen voor zijn huis te kappen in 1754. De magistraat verbood 
hem daarmee door te gaan maar de bomen te laten staan...tot vrucht en belommering van de pastorie en het 
rechtshuis. Hij kreeg tevens het bevel om eenzelfde soort okkernootboom te planten op de plaats waar er een 
was gekapt. Ook lezen wij in kerkelijke archieven van hem over een geschil tussen hem en de kerkenraad 
inzake ene Joost Bravenboer, voorlezer, schoolmeester en diaken inzake het beheer van diaconale goederen. 
En in 1787 inzake het catechiseren en houden van oefeningen door de (gebannen boer) W. Meuwisse.  
76 J. Tamboer scheef een fraai boekwerkje Het geslacht Vissers, een familiegeschiedenis uit Brabant en Holland, 
z.p.;z.j. in relatie tot Hermanus Vissers, geh. met Anthonia Vroon en hun nazaten in de 19de en 20ste eeuw. 
77 Voor de familie (van) Saarloos, zie het werk van Jan. C. Lagendijk in Rootsweb NLD Hoeksewaard, 2006: 
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NLD-HOEKSCHE-WAARD/2006-01/1138273049. 
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Parenteel van Simon Cornelis Visser (Fijnaart 1689-?) 
 
I.1 
Simon Cornelis Visser, 
Gehuwd met Marije Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1.Jan Simonse Visser (zie II.1). 
 
II.1 
Jan Simonse Visser, gedoopt op 20-03-1689 te Fijnaart (getuige(n): Cors Willemen en Janneke Vos). 
Ondertrouwd (1) op 24-08-1715 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15-09-1715 te 
Dinteloord met Maria Simonsdr Vroon, geboren 1686 te Dinteloord, gedoopt op 28-12-1686 te Dinteloord, 
dochter van Simon Janszn Vroon en Metje Joostdr Knook. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Hermanszn 
Segboer, geboren 1686.} 
Gehuwd (2) met Francijntje Leendertsdr Bom, gedoopt op 21-10-1697 te Willemstad, overleden op 20-03-1788 
te Dinteloord op 90-jarige leeftijd. 
Uit het eerste huwelijk: 
1.Simon Janszn Vissers (zie III.1). 
2.Metje Jansse Vissers (zie III.5). 
 
III.1 
Simon Janszn Vissers, gedoopt (NH) op 26-07-1716 te Dinteloord, overleden op 15-02-1798 te Dinteloord op 
81-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 23-08-1739 te Dinteloord met Maria van der Pijl. 
Ondertrouwd (2) op 09-10-1745 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24-10-1745 te 
Dinteloord met Elisabeth Hermansdr van Saarloos, 22 jaar oud, gedoopt (NH) op 24-01-1723 te Dinteloord, 
overleden op 23-10-1781 te Dinteloord op 58-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Jansz Saarloos en Maria 
Anthoniese Lantman. 
Uit het tweede huwelijk: 
1.Johannes (Jan) Vissers, gedoopt (NH) op 16-10-1746 te Dinteloord (getuige(n): Jacobus Verstraten en 
Francijntje Bom), overleden op 26-10-1826 te Steenbergen op 80-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Jacoba Roskam. 
2.Hermannus Vissers (zie IV.3). 
3.Cornelis Vissers (zie IV.5). 
4.Anthony Simonsen Vissers (zie IV.8). 
5.Maria Vissers, bouweresse, gedoopt (NH) op 11-01-1756 te Dinteloord, overleden op 11-05-1818 te 
Dinteloord op 62-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Jacob Timmers. 
6.Johanna Sijmonse Vissers (zie IV.13). 
7.Leendert Vissers, meester bierbrouwer Dinteloord in 1805, gedoopt (NH) op 22-11-1761 te Dinteloord, 
overleden op 03-06-1821 te Dinteloord op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) 1784 met Maria Burgers, gedoopt 1764, overleden 1803. 
Gehuwd (2) met Anna Margaritha Bruinzeel. 
 
III.5 
Metje Jansse Vissers, gedoopt op 15-08-1723 te Dinteloord, overleden op 19-09-1791 te Dinteloord op 
68-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 26-06-1745 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-07-1745 te 
Willemstad met Frans Leendertse Bom, 38 jaar oud, gedoopt op 27-03-1707 te Willemstad (getuige(n): Gijsbert 
Frans van Hil en Joosje Gerrits), overleden op 09-11-1792 te Dinteloord op 85-jarige leeftijd, zoon van Leendert 
Jacobs Bom en Kaatie Franse van den Hil. 
Uit dit huwelijk: 
1.Caetje Bom, gedoopt op 08-05-1746 te Dinteloord (getuige(n): Jacobus Verstraaten en Francijntje Bom 
(echtelieden)). 
Gehuwd met Jacobus Verkouteren. 
2.Johannes Bom (zie IV.20). 
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3.Maria Bom, gedoopt op 20-09-1750 te Dinteloord. 
4.Lena Bom, gedoopt op 07-05-1752 te Dinteloord, overleden op 02-07-1821 te Dinteloord op 69-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-11-1776 te Dinteloord met Adriaan Simonsz Segboer, 20 jaar 
oud, landbouwer, pachter Mariapolder 'Koningsoord', gedoopt op 04-01-1756 te Dinteloord, overleden op 
03-12-1776 te Dinteloord op 20-jarige leeftijd, zoon van Simon Adriaans Segboer en Apollonia Hermessen van 
Saarloos. 
5.Johanna Bom, gedoopt op 19-05-1754 te Dinteloord, overleden voor 1759. 
6.Leendert Bom, gedoopt op 04-04-1756 te Dinteloord. 
7.Arie Bom, gedoopt op 24-03-1758 te Dinteloord. 
8.Johanna Bom, gedoopt op 29-09-1759 te Dinteloord. 
 
IV.3 
Hermannus Vissers, gedoopt (NH) op 01-01-1749 te Dinteloord (getuige(n): Lena Saarloos). 
Gehuwd met Margarita Costerman. 
Uit dit huwelijk: 
1.Siemen Vissers, gedoopt (NH) op 08-09-1776 te Dinteloord (getuige(n): Simon Vissers en Elizabeth Saarloos 
(grootvader en -moeder van de dopeling).). 
 
IV.5Cornelis Vissers, gedoopt (NH) op 17-01-1751 te Dinteloord, overleden voor 1805 te Dinteloord. Cornelis 
Simonse Vissers en Marijke Leenderts Breuren testeren Dinteloord 1`6-2 1792`. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 03-08-1777 te Dinteloord met Maayke Leendertse Breure, 22 
jaar oud, gedoopt op 18-08-1754 te Dinteloord, dochter van Leendert Breure en Cornelia Segboer. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 24-04-1796 te Dinteloord (NH) met Anna Knook. 
Uit het eerste huwelijk: 
1.Elysabeth Vissers, gedoopt (NH) op 01-02-1778 te Dinteloord (getuige(n): Symon Vissers en Elysabeth van 
Schaarloos). 
2.Simon Vissers, gedoopt op 23-01-1785 te Dinteloord (getuige(n): Jan Simonse Vissers en Johanna Simonse 
Vissers). 
3.Johanna Vissers, gedoopt (NH) op 15-06-1788 te Dinteloord (getuige(n): Johanna Vissers en Eyzaak Bedde). 
 
IV.8 
Anthony Simonsen Vissers, gedoopt (NH) op 26-08-1753 te Dinteloord, overleden op 15-09-1812 te Dinteloord 
op 59-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 04-05-1781 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27-05-1781 te 
Dinteloord met Francijna Janse (Franklina) Betten, 24 jaar oud, gedoopt (NH) op 06-06-1756 te Fijnaart, 
overleden op 05-09-1812 te Dinteloord op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannis (Jan) Bette(n), bouman, en 
Maria (Maria) Provilij. 
Uit dit huwelijk: 
1.Elysabeth Vissers, gedoopt (NH) op 10-01-1782 te Dinteloord (getuige(n): Simon J. Vissers en Maria S. 
Vissers). 
2.Maria Vissers, gedoopt (NH) op 16-11-1783 te Dinteloord (getuige(n): Leendert van Dis(t) en Baatjke Nicolase 
Leest). 
Gehuwd met Huibert Koekkoek. 
3.Johanna Vissers, gedoopt (NH) op 16-01-1785 te Dinteloord (getuige(n): Jan S. Vissers en Johanna S. Vissers). 
4.Johannus Vissers, gemeentebode Dinteloord, gedoopt (NH) op 28-01-1787 te Dinteloord, overleden op 
19-06-1828 te Dinteloord op 41-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-06-1814 te Dinteloord met Apolonia Segboer, geboren ca. 1789 te 
Dinteloord, dochter van Hermanus Segboer en Heiltje Burgers. 
5.Cornelia Vissers, gedoopt (NH) op 29-11-1789 te Dinteloord, overleden op 03-12-1864 te Dinteloord op 
75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-02-1818 te Dinteloord met Adriaan De Geus, geboren ca. 1789 te 
Dinteloord, zoon van Wingert De Geus en Leijntje Verhulst. 
6.Adriana Vissers, gedoopt (NH) op 23-10-1791 te Dinteloord (getuige(n): Jan Leest en Grietje de Visser). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-07-1815 te Dinteloord met Simon Vissers, geboren ca. 1790 te Dinteloord, 
zoon van Leendert Simonsen Vissers en Adriaentje van Dis. 
7.Simon Vissers, gedoopt (NH) op 27-07-1793 te Dinteloord. Moeder wordt genoemd: Francijn Bethen. 
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8.Cornelia Vissers, gedoopt (NH) op 14-02-1796 te Dinteloord. Moeder wordt genoemd: Franzina Bedde  
9.Helena Vissers, geboren op 10-11-1799 te Dinteloord, overleden op 12-01-1865 te Dinteloord op 65-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 17-03-1822 te Dinteloord met Johannis Cornelisse Vogelaar, geboren ca 
1796 te Dinteloord, zoon van Cornelis Pieterse Vogelaar en Rebecca Fuijkschot. {Hij was eerder gehuwd op 
20-04-1817 te Dinteloord met Cornelia Stolk, 21 jaar oud, geboren te Dinteloord, gedoopt op 22-11-1795 te 
Dinteloord (getuige(n): Nikolaas van Opstal en Maria Rollaf), dochter van Jan Janse Stolk en Adriana van 
Opstal.} 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 20-01-1831 te Dinteloord met Pieter den Boef, geboren ca 1799 te 
Dinteloord, zoon van Nicolaas den Boef en Kreintje de Lange. 
 
IV.13 
Johanna Sijmonse Vissers, gedoopt (NH) op 21-09-1758 te Dinteloord, overleden op 28-04-1834 te Dinteloord 
op 75-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 18-11-1785 te Princeland, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-12-1785 te Dinteloord, 
gehuwd voor de kerk op 04-12-1785 te Dinteloord (NH) met Isaac Jansse Bette(n), 26 jaar oud, landman, 
gedoopt op 25-11-1759 te Fijnaart, overleden op 23-10-1790 te Dinteloord op 30-jarige leeftijd, zoon van 
Johannis (Jan) Bette(n), bouman, en Maria (Maria) Provilij. 
Ondertrouwd (2) op 22-10-1791 te Dinteloord, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-11-1791 te Dinteloord, 
gehuwd voor de kerk op 13-11-1791 te Dinteloord met Johannes Hendrikse Veermans, 33 jaar oud, geboren te 
Steenbergen, gedoopt (NH) op 05-02-1758 te Zevenbergen, zoon van Hendrik Veermans en Adriaantje Van de 
Leur. 
Uit het eerste huwelijk: 
1.Maria Bette, bouwmansse (ook wel: bouweresse), gedoopt op 12-11-1786 te Dinteloord, overleden op 
12-08-1840 te Dinteloord op 53-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 18-07-1807 te Dinteloord, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1807 te Dinteloord, gehuwd 
voor de kerk op 02-08-1807 te Dinteloord met Marijnus (Marijn) Bom, 25 jaar oud, bouwman, gedoopt op 
31-03-1782 te Dinteloord (getuige(n): Marijnus Belet en Judith van der Loo, zijn grootouders van moeders 
zijde!). Voor nadere informatie zie de genealogie van de famile Belet. Overleden op 05-07-1832 te Dinteloord 
op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bom (zie IV.20) en Maria Belet. 
2.Simon (Simon) Bette, landbouwer/bouman, geboren op 09-11-1788 te Dinteloord, gedoopt (NH) op 
09-11-1788 te Dinteloord, overleden op 31-01-1835 te Dinteloord op 46-jarige leeftijd, woonde 1828 in de 
Dinteloordse Mariapolder, wijk D op een pachtboerderij. 
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-10-1810 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 28-10-1810 te 
Dinteloord (NH) met Erkje Adriaans Van Dis, 20 jaar oud, gedoopt op 04-04-1790 te Princeland, overleden op 
30-08-1811 te Dinteloord (Dinkelpolder) op 21-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Van Dis en Caatje Van de 
Bergh. 
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-05-1813 te Dinteloord (getuige(n): Marijn Bom, Adriaan van Dis Azn, 
Cornelis Vriens, Leonard Visser), gehuwd voor de kerk op 27-05-1813 te Dinteloord met Elizabeth Timmers, 25 
jaar oud, gedoopt op 14-10-1787 te Dinteloord, overleden op 18-02-1835 te Dinteloord op 47-jarige leeftijd, 
dochter van Jacob Willemsz Timmers, pachter (1730), eigenaar (1764) van De Schaapshoeve in de Oude 
Pelgrimpolder te Zevenbergen, en Maria Vissers. 
3.Ysak Betten, gedoopt (NH) op 14-11-1790 te Dinteloord (getuige(n): (doopheffers): Anthony Simonse Vissers 
en Francijna Bette), begraven op 26-07-1794 te Dinteloord Prinsenland op 3-jarige leeftijd. 
 
IV.20 
Johannes Bom, gedoopt op 13-12-1747 te Dinteloord, overleden op 25-02-1830 te Dinteloord op 82-jarige 
leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 02-09-1780 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-10-1780 te 
Dinteloord met Maria Belet, 24 jaar oud, gedoopt op 08-02-1756 te Dinteloord, overleden op 26-08-1788 te 
Dinteloord op 32-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1788 te Dinteloord, dochter van Marinus Bolet en Judith 
van der Loo. 
Gehuwd (2) met Elizabeth (Lijsbeth) van der Linden, geboren te onder den Fijnaert, gedoopt op 25-07-1751 te 
Fijnaart en Heijningen (getuige(n): Adriaentje Adriaanse den Engelsen), overleden op 13-12-1823 te Dinteloord 
op 72-jarige leeftijd, dochter van Lambregt van der Linden en Mechelina Cornelisse den Engelsen. 
Uit het eerste huwelijk: 
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1.Frans Bom, gedoopt op 31-12-1780 te Dinteloord (getuige(n): Frans Bom en Metje Vissers grootouders van 
vaders kant), overleden op 09-07-1784 te Dinteloord op 3-jarige leeftijd. 
2.Katharina Bom, geboren ..-09 1781 te Dinteloord, overleden op 05-10-1781 te Dinteloord. 
3.Marijnus (Marijn) Bom, bouwman, gedoopt op 31-03-1782 te Dinteloord (getuige(n): Marijnus Belet en 
Judith van der Loo, zijn grootouders van moeders zijde!). Voor nadere informatie zie de genealogie van de 
famile Belet. Overleden op 05-07-1832 te Dinteloord op 50-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 18-07-1807 te Dinteloord, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-08-1807 te Dinteloord, gehuwd 
voor de kerk op 02-08-1807 te Dinteloord met Maria Bette, 20 jaar oud, bouwmansse (ook wel: bouweresse), 
gedoopt op 12-11-1786 te Dinteloord, overleden op 12-08-1840 te Dinteloord op 53-jarige leeftijd, dochter van 
Isaac Jansse Bette(n), landman, en Johanna Sijmonse Vissers  
4.Jan Bom, geboren 1783 te Dinteloord, overleden op 26-08-1783 te Dinteloord. 
 
 
Dinteloord en Prinsenland 
De omgeving waar een groot deel van deze geschiedenis zich afspeelt, is gelegen in de 
Noord-Westhoek van de provincie Noord-Brabant. Dinteloord is een typisch dorp van de 
Brabantse kleigronden, gebouwd volgens een strak stratenpatroon met Voorstraat en 
Achterstraten. Andere dorpen van dit type zijn onder meer Klundert, Standaardbuiten en 
Fijnaart.78 
 
Prins Filips Willem van Oranje, de oudste zoon van Willem de Zwijger, kwam in 1596 na een 
lang en  gedwongen verblijf in Spanje in de Zuidelijke Nederlanden terug. Als Heer van Breda 
en Steenbergen was hij eigenaar van het gors tussen de rivieren de Vliet en de Dintel. Zo’n 
kwelder of gors is een begroeide landaanwas, die bij een gemiddeld hoogwater niet meer 
onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt het blank te staan. Bij het onderlopen 
blijft er telkens wanneer het water weer terugloopt wat nieuwe modder liggen. Hierdoor 
ontstaat een zogenoemde kwelder of gors, die langzaam steeds droger wordt.  
 
Filips Willem besloot om het gors te bedijken en er dus een polder van te maken. Ondanks 
geschillen over de nalatenschap van hun vader, Willem I, werkten prins Filips Willem en zijn 
halfbroer prins Maurits toch samen bij de bedijking van het gebied bij Steenbergen, het 
latere Prinsenland. In 1605 werd door zo'n 6000 arbeiders een dijk van 18 km lengte 
aangelegd. De Oud-Prinslandse polder was geboren. In die polder begon men direct met de 
aanleg van een dorp: Dinteloord. Het dorp, dat dus door en na die inpoldering ontstond, 
dankt het eerste deel van zijn naam aan de Dintel, een soort diepe geul die een rivier werd, 
die was ontstaan door de getijdenwerking van de zee. Dinteloord was het ‘oord’ dat bij de 
rivier de Dintel ontstond. Het tweede deel van de naam, ‘Prinsenland’ heeft betrekking op 
de oudste polder, die ‘des Prinsen land’ was.  Dit Prinsenland maakte oorspronkelijk deel uit 
van Steenbergen. In de loop van de tijd is dit hele gorzengebied ingepolderd. De oudste 
polder is Prinsenland, aan welke polder het hele gebied zijn naam ontleende. Aan de 
noordzijde grensde Prinsenland aan Fijnaart en Klundert.  De ontstaansgeschiedenis van 
Dinteloord hangt dus ten nauwste samen met de ontstaansgeschiedenis van de huidige 
Oude Prinslandse Polder.  
 
De oude dorpskern van Dinteloord is aangelegd als een rechthoek tussen de dijk en wat nu 
Westeinde heet in de richting noord-zuid, en de Oost- en West Achterstraat in de richting 
oost-west. In de lengte wordt deze rechthoek doormidden gedeeld door de Dorpskreek met 
de daaraan grenzende hoofdstraten West- en Oost Voorstraat. Binnen deze grenzen bewoog 

                                                             
78 Voor een eerste oriëntatie m.b.t. de historische ontwikkeling van Dinteloord: www.plaatsengids.nl/dinteloord. 
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zich minstens twee eeuwen lang het dorpsleven van de Dinteloorders, nadat de 
grondleggers in 1605 deze rechthoek als grondplan hadden gekozen. Je kunt deze 
rechthoekvorm zelfs nog heel duidelijk terugvinden op de hieronder opgenomen midden 
19de eeuwse kaart van de gemeente Dinteloord. De historisch gegroeide acht bewoonde 
huizenblokken van de dubbele Voorstraat79 en dubbele Achterstraat, in totaal dus acht 
wijken of straatcomplexen vormen het begin van de ‘bebouwde kom’. Deze methode van 
bebouwing van een dorp wordt het Flakkees dorpstype genoemd. Dinteloord is het 
duidelijkst bewaard gebleven voorbeeld van dit type.  
 
Het bouwplan van Dinteloord kreeg dus de geometrische vorm van een rechthoek, die 
samenhing met het dicht bijeen wonen van de dorpelingen om zo veel mogelijk vruchtbare 
kleigrond te sparen voor de agrarische cultuur en met elkaar paraat te zijn voor onderlinge 
hulpverlening bij de strijd tegen het water. Te denken valt aan de beveiliging van dijken en 
kaden en om met elkaar te behouden wat met zoveel moeite, arbeid en kosten op het water 
was veroverd. 
 
Later is Prinsenland uitgebreid met de volgende polders: de Willemspolder (1649); de 
Mariapolder (1699); de Koningsoordpolder (1699); de Dintelpolder (1707), de Annapolder 
(1755) en de Carolinapolder (1756). Een deel van de polders werd ingedijkt door anderen 
dan de heer van Prinsenland. Belangrijkste kopers van de te bedijken kavels waren o.m. 
François van Aerssen, een Nederlands gezant in Frankrijk en de bekende Johan van 
Oldenbarnevelt, raadpensionaris van de Republiek der Nederlanden.80 
 
Dinteloord en Prinsenland was dus een (nu voormalige) gemeente in de provincie Noord-
Brabant. Deze gemeente, die een kleine 60 km² groot was, omvatte naast het dorp 
Dinteloord ook de buurtschappen die liggen aan de monding van de rivier de Dintel, waar 
deze uitmondt in het Volkerak. Op de kaart van Dinteloord in de Atlas van Kuijper uit 1868 is de 
karakteristieke vorm van het dorp binnen een omdijkte polder goed herkenbaar. Ook zien we de 
weidse polders rond het kleine dorp. 

                            

Dinteloord, Westvoorstraat, begin 20ste eeuw 

                                                             
79 Graag verwijs ik naar twee prachtige uitgaven Dinteloord in oude ansichten, H. Goulooze deel 1; J.R.F. 
Kleefman en N. van der Vorm-van Tilburg deel 2, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1972 (herdr.) en 1992. 
80 Een uitstekende inleiding op de (ontstaans)geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland is te 
vinden in A. Hallema, Geschiedenis van Dinteloord en Prinsenland in de zeventiende eeuw, Breda 1955.  
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Op grond van een waarschijnlijkheidsberekening (betrouwbare tellingen waren er vóór 1796 
nog niet) denkt men dat het aannemelijk is, dat het dorp Dinteloord gedurende een groot 
deel van de 17de eeuw door zo’n vijfhonderd personen werd bewoond. Het dorp bestond 
namelijk aanvankelijk uit zo’n honderd erven, die waarschijnlijk door gemiddeld vijf 
personen per pand werden bewoond. In 1840 had Dinteloord 173 huizen met 1.073 
inwoners! In 1997 is Dinteloord en Prinsenland opgegaan in de gemeente Steenbergen en 
had toen ongeveer 5800 inwoners. De afstand tussen de dorpskernen van Fijnaart en 
Dinteloord is ongeveer 10 km. Van de polder De Nieuwe  Fijnaart naar de Dinteloordse 
Mariapolder is ongeveer 15 km. Dat ging in de 18de eeuw dan wel over karrenwegen. 
 

 
 

Dinteloord, Oostvoorstraat 
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HET GEZIN VAN ISAAC BETTE EN JOHANNA VISSERS I 
 
Isaac en Johanna 
Rechterlijke en kerkelijke bronnen bieden een directe kijk op de huwelijksaktiviteiten van de 
Brabander en de Hollander in het algemeen. Maar we moeten wel bedenken dat het daarbij 
vrijwel steeds gaat om afwijkende praktijken. In ieder geval over dat wat door de plaatselijke 
overheid of door de kerkgemeenschap als afwijkend werd beschouwd. In deze bronnen 
wordt norm en praktijk met elkaar vergeleken, maar we weten dan nog niet welke plaats 
bijvoorbeeld de buren of familieleden in zo’n beschreven situatie innamen. De gegevens zijn 
altijd gekleurd door de situatie waarin ze werden verzameld en vooral door de indrukken die 
ook omstanders als bewijs aanvoeren. Dat zoiets tot verschillend zicht op gebeurtenissen 
leidt, heb ik willen aantonen in het hiervoor gaande verhaal Storm in een glas water over 
Nicolaas Huijsers en Maria den Rooijen.  
 
Bij Isaac en Johanna ligt het ingewikkelder, want het zijn zo te zien oppassende mensen, die 
geen figuren vormen in enige Criminele Rol. Bovendien zijn de kerkelijke notulen van 
Dinteloord verbrand, dus op dat gebied is er ook geen enkel spoor van onze geliefden. Hoe 
komen we dan tot enige beschrijving van hun leven? Daarvoor staan ons nog een heel aantal 
archiefbronnen ter beschikking, maar het vraagt om weloverwogen nadenken wat de 
gebeurtenissen kunnen zijn waardoor er iets van papieren sporen zijn overgebleven.  
 
Het gaat daarbij veelal om belangrijke kruispunten van het leven, zoals de huwelijksgegevens 
van de kerk, geboorte en doop van kinderen, het opstellen van huwelijkse voorwaarden dan 
wel een testament en de uitvoering van wat daarin beschreven wordt. Maar ook het gewone 
werk, de betaling van belastingen etc. kan nog wel iets moois opleveren, bijvoorbeeld over 
de polder of het huis waarin men woonde. Het is voor elke genealoog van belang het 
overzicht te hebben en te houden tijdens een systematisch onderzoek van een beperkte 
periode en daarbij kunnen handboeken een goede hulp vormen81.  
 
Wanneer een Brabants paar in de achttiende ging trouwen, dan wel wanneer de eerste 
boreling op komst was82, vond men daarin een aanleiding om een testament op te stellen. 
De reden is duidelijk. Door slechte hygiënische omstandigheden, minder goede behuizing en 
allerlei ziekteplagen dan wel oorlogshandelingen bereikten de meeste mensen geen hoge 
leeftijd. Na overlijden werd het bezit dan verdeeld volgens geldend erfrecht en wie iets meer 
dan niets bezat wilde door een wilsbeschikking van dat erfrecht wel kunnen afwijken. Het 
gaat in huwelijkse voorwaarden en testamenten veelal dus om de mogelijkheid om in 
afwijking van het heersende erfrecht afspraken te maken en die vast te leggen. Behalve de 
benoeming van erfgenamen vinden we in testamenten de voogden over minderjarige 
kinderen, die zouden erven bij overlijden van (een van de) ouders. We hebben al gezien dat 
de familie Johannis Betten van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik maakte83 door een 
uitgebreid voogdennetwerk, seclusie van de weeskamer en vastlegging voor de schepenen. 

                                                             
81 Ik verwijs hiervoor naar Rob van Drie (red.), Jos van den Borne, Annemieke Kors en Mathilde Kors, 
Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis. Den Haag 1997 en Adri P. van Vliet (eindred.), 
Brabanders gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch/Den Haag 1995. 
82 Voor een zeer uitgebreid historischoverzicht van ritelen en tradities: http://www.jefdejager.nl/index.php zie 
voor het echtreglement uit 1656: http://de-wit.net/bronnen/histo/echtreglement_generaliteit_1656.htm. 
83 Zie Johannis Betten, … o.m. p.163-170.  
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Onroerend goed in de familiekring: bronnenonderzoek 
Een van de belangrijke bronnen om inzicht te krijgen in de welstand en het bezit van Isaac en 
Johanna licht op, wanneer we ons de situatie bij hun huwelijk proberen voor te stellen. Waar 
gaan ze wonen en werken? Gaan ze huren/pachten of kopen ze een stukje grond met een 
boerderijtje? Voor koop komen alleen zij in aanmerking die geld hebben, veelal verkregen uit 
een nalatenschap van een of beide ouders. En dat is nu precies waar we willen insteken! Wij 
weten uit eerder onderzoek dat Isaac in een boerengezin is opgegroeid met een zekere 
welstand. Dat blijkt uit de Staat en Inventarislijsten en in het bijzonder uit de 
taxatiemomenten van de boedel van zijn ouders (zie Johannis Bette,… p. 171-187). Er was 
onroerend goed in de familie Betten en dat is vaak reden om voor het gerecht (schepenen) 
of voor de notaris huwelijkse voorwaarden vast te stellen, dan wel een testament te maken. 
Wanneer er geen testament was, werden de verschillende delen van de nalatenschap in een 
akte van boedelscheiding omschreven (ook wel akte van deling genoemd) en toegekend aan 
de erfgenamen. Huwelijkse voorwaarden werden veelal opgemaakt in de periode tussen 
ondertrouw en huwelijk, soms werd ook gewacht tot de  eerste zwangerschap zich 
aandiende. Daarmee zijn al een aantal piketpaaltjes geslagen en proberen we de basis-
gegevens daarbinnen nu op te zetten. Hoe ziet zo’n voortgezet historisch onderzoek er nu 
uit? 
 
Namen van soorten registers in het Fijnaartse Schepenbankarchief 
Wanneer we gaan bladeren in de bronnen van het Schepenbankarchief van Fijnaart 
(vanwege Isaacs ouderlijke omgeving) komen we allerlei soorten akten, boeken, registers en 
rollen tegen. Ze dragen voor de meesten van ons onbekende namen, die eerst geduid 
moeten worden om te weten wat er in deze boeken te vinden is! We moeten daarbij 
bedenken dat de namen per plaats ook nog van titel kunnen verschillen. Hier een greep uit 
de vele soorten registers in de Schepenbank. 
 

• Criminele rol, daarbij gaat het om procesdossiers en vonnisboeken met betrekking 
tot strafbare feiten. 

• Dingrol, daarbij gaat het om procesdossiers en handelingen met betrekking tot 
boedelbeheer, veelal desolate boedels en weeszaken.  

• Vestboek, daarbij gaat het om akten van overdracht van onroerend goed zoals 
landerijen en boerderijen, huizen etc. Hier zijn meestal alfabetische naamregisters 
voor- of achterin het boek opgenomen. 

• Registratie bij verkoop en verhuur van onroerend goed, daarbij gaat het om publieke 
veiling of verhuur van boedels of percelen land en hierbij zijn vaak alfabetische 
naamregisters voor of achterin het boek opgenomen. 

• Resolutie en apostilleboek, daarbij gaat het om bijvoorbeeld aanstelling en betaling 
van schoolmeesters of andere gemeentelijke beambten als baljuw, schepenen etc. 
Een apostille is een officiële beëdiging en bekrachtiging. 

• Register van allerhande zaken (obligatie, transport, borgtocht, taxatie), daarbij gaat 
het om het vastleggen van geldleningen, overdachten van geld en goed, financiële 
garantstelling voor iemand die een lening aanging of taxatie van boedel en land. 

• Register van procuraties, autorisaties, commissies en dergelijke, daarbij gaat het om 
akten die werden opgesteld met betrekking tot het waarnemen van een zaak, 
bijvoorbeeld procederen namens een partij of zakelijk handelen voor een ander.  
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• Register van attestaties, certificaties, informaties, visitaties en dergelijke, daarbij 
gaat het om een bewijs van goed gedrag dan wel lidmaatschap van een kerkelijk 
genootschap, certificaat van militie, dus m.b.t. de militaire dienst, ingewonnen 
informatie in zakelijke transacties dan wel  verhoren bij criminele zaken. 

• Register van testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en uitkopen en 
huwelijksvoorwaarden, daarbij gaat het om akten die de laatste wil van mensen 
vastleggen en beschrijven, boedelscheiding/deling na overlijden van een of beide 
partners in een gezin en de vastlegging van nadere afspraken bij het aangaan van een 
huwelijk, te denken valt aan ingebracht bezit etc.  

• Stukken betreffende boedels, daarbij gaat het om het geld- en goederenbeheer van 
wezen en van mensen die bankroet waren gegaan. Als het boedelbeheer niet door 
voogden/schepenen werd gevoerd dan door weesmeesters (weeskamerarchief). 

• Boedelinventarissen, daarbij gaat het om Staat en Inventarisopnamen waar met alle 
bezit op een rijtje zetten en letterlijk het huis en de bijgebouwen doorliep om al het 
aanwezige te omschrijven en te taxeren. Dit geeft dus een prachtig inkijkje in het 
persoonlijke leven van de eigenaren van de boedel. 

• Fragmenten van boedelrekeningen, daarbij gaat het om het geld- en goederen-
beheer voor wezen, zieken, invaliden en mensen die bankroet waren gegaan, veelal 
in losse stukken. 

• Vredemakersrol, daarbij gaat het om verslagen van de bijeenkomsten van de 
zogenoemde ‘vredemakers’, een college dat poogde tot schikkingen te komen in 
zaken die anders voor schout en schepenen zouden komen. 

 
 Over de tijd en de soort akten van onderzoek  
Isaac en Johanna zijn 18/19 november 1785 in Fijnaart/Klundert in ondertrouw gegaan en 
getrouwd in Dinteloord op 4 december van dat jaar. In de periode van het najaar 1785 
kunnen we dus zoeken in de gerechtelijke boeken van het Schepenbankarchief Fijnaart of 
Dinteloord, dan wel bij een (dichtbije?) notaris naar zulke huwelijkse voorwaarden.   
 
De archiefgegevens van Fijnaart liggen in Regionaal Archief Wets-Brabant te Oudenbosch. 
De digitale studiezaal is te vinden met deze url:  
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?page=main_content 
Het onderzoeken en inzien van de digitale bronnen is gratis.  
 
Omdat de familie Betten tot nu toe steeds gebruik heeft gemaakt van de Schepenbank 
starten we het onderzoek met de parameters Bladeren in bronnen van de Fijnaartse 
Schepenbank in het jaar 1785 en nemen het onderzoeksgebied in dit boek ruim. 

 
Concreet zoeken we voor de huwelijkse voorwaarden van Isaac en Johanna in Fijnaart: 
Register van testamenten, reg. nr. 0634 waarin deze vanaf 1785 tot en met 1788 
opgenomen zijn. In de alfabetische index ontbreekt onder de B een aanduiding van Bette; 
dan gaan we in het zoekregister het jaartal verlagen en komen in het boek ervoor (0633) en 
het jaartal verhogen en komen in het boek (0635).  Het register levert in 0633 het bekende 
testament van Jan Betten en Dingena Dirken uit 1783 op (zie Johannis Betten…, p. 166); 0635 
geeft geen Bette(n). Dit brengt op de gedachte dat we niet in Fijnaart, maar waarschijnlijker 
in Dinteloord moeten zoeken! Een echtpaar legt de zaken van belang vast in de woonplaats, 
niet per se in de geboorteplaats. Ander archief, andere benamingen, andere zoekmethoden. 
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De archiefgegevens van Dinteloord liggen in Historisch Centrum Het Markiezenhof in Bergen 
op Zoom. De digitale studiezaal (Bladeren in archiefbronnen) is hier te bereiken via:  
http://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen  
Voor het inzien van digitale bronnen moest tot najaar 2015 worden geregistreerd, ingelogd 
en betaald (lidmaatschap kopen). Inmiddels zijn deze bronnen gratis via internet te 
raadplegen. 
Het Schepenbankarchief heet hier Rechterlijke archieven en onder dit kopje vinden we 
totaal andere registernamen als in Fijnaart. Hiervan dus eerste een overzicht om te weten 
wat we waar kunnen zoeken en vinden. 
 
Namen van soorten registers in de Rechterlijke Archieven van Dinteloord 
In dit archiefnummer 805 zijn de stukken onderscheiden in deelnummers. Het valt op dat de 
omschrijvende benamingen hier veel meer direct aangeven wat in de diverse registers is 
ondergebracht. Hier een greep uit de vele soorten registers van het RA Dinteloord. 
 

• Stukken betreffende criminele en civiele procedures, daarbij gaat het om proces-
dossiers met betrekking tot strafbare feiten en burgerlijke rechtsprocessen. 

• Protocol van allerhande akten, "Recognitieboeck", daarbij gaat het om inderdaad 
allerlei verschillende burgerlijke zaken, van gemaakte afspraken tot bestekken voor 
openbare uitbesteding van werk, eedverklaringen over pacht, huur van schuur of 
stallen etc. Dit is een buitengewoon rijke bron om het dagelijkse leven in de 18de 
eeuwse poldergemeenschap te leren kennen. Recognitie betekent erkenning en 
daarom gaat het: gerechtelijke erkenning van zaken tussen burgers. Het 
Recognitieboek bevat onder meer enkele borgstellingen en testamenten, alles op 
datum, maar zonder index.  

• Bekendmakingen van publieke verkoop van onroerende en roerende goederen, de 
titel spreek voldoende voor de inhoud.  

•  Minuten en concepten van schepenakten, daarbij gaat het om afschriften van akten. 
• Rechterlijke en administratieve publicaties, daarbij gaat het om openbare 

waarschuwingen die van schout en schepenen uitgingen voor onderhoud van wegen, 
waarschuwingen voor kwaadaardige baatzoekende personen, het weiden van 
varkens, bekendmaking van personen die hun brandsloten niet naar behoren 
onderhouden… 

• Inventarissen, daarbij gaat het om Staat, Inventaris en Taxatie van boedels, goederen 
en schulden. Per opname een samenvattend totaaloverzicht, op datum. In de 
beschrijving is soms de verwerking van het testament opgenomen, inclusief de 
vaststelling van legitieme portie per kind. Een zeer rijke bron waarin het zoeken 
geduld vraagt. 

• Voogdijrekeningen, daarbij gaat het om de beschikkingen, benoemingen en soms 
afrekeningen van voogden, toeziend voogden m.b.t. wezen, alfabetisch gerangschikt. 
Een rijke bron, maar moeilijk toegankelijk.  

• Protocol van obligaties en kustingbrieven, daarbij gaat het om hypotheekbrieven, 
rente op onroerend goed en soms voogdstelling. Kusting (van kosten): men verklaart 
een bedrag schuldig te wezen in verband met lening op veelal onroerend goed, met 
naamregister achterin.  

• Protocol van taxaties en lijsten voor de collaterale successie, waarbij het gaat om 
taxaties door schepenen van in een erfenis nagelaten onroerende goederen in 
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verband met het betalen van de 20ste penning (omzetbelasting op onroerend goed uit 
een nalatenschap). Nalatenschap van ouders of grootouders waren hiervoor meestal 
vrijgesteld.   

• Protocol van akten van indemniteit ofwel borgbrieven, waarbij het gaat om het 
vrijwaren (indemniteit = vrijwaren van schade), b.v. bij armlastig worden en dan niet 
tot last komen van het armbestuur. Het is dus een soort schadeloosstelling. Soms 
was deze akte verplicht om je te mogen vestigen in een andere woonplaats, waarbij 
degene die de akte afgaf (raad van schepenen van de geboorteplaats o.i.d.) zich borg 
stelde voor degene die toestemming moest krijgen in een nieuwe woonplaats als 
inwoner te worden toegelaten.  

• Minuten van staten van boedelinventarissen, waarbij het gaat om afschriften van 
opgenomen boedels (Staat, Inventaris en Taxatie). 

• Minuten van koopcondities van roerende goederen en vruchten te velde, waarbij 
het gaat om afschriften met betrekking tot verkopen van onroerend goed en 
landbouwproducten. 

• Minuten van pachtcondities van de tienden onder Prinsenland, waarbij het gaat om 
afschriften van voorwaarden en belasting op roerend goed als eten, drinken en 
kleding. 

• Protocol met consenten tot ondertrouw, waarbij het in het boek steeds gaat over 
het verwerken van het moederlijk erfdeel van kinderen etc.  

• Register met lijsten van de veertigste en tachtigste penning, waarbij het gaat om 
een omzetbelasting op de verkoop van onroerend goed (huizen, hoeven, land). Hier 
zie je dus met naam en toenaam wie wat aan ontroerend goed heeft verkocht en 
gekocht. Een belangrijke bron die per jaar doorzocht kan worden. Geen register.  

 
Voortgaand bronnenonderzoek naar Isaac en Johanna 
Concreet zoeken we voor de huwelijkse voorwaarden in Dinteloord Rechterlijke Archieven 
(inv.nr. 0805) en zoeken naar het jaartal 1785, dat is deelnummer 0159 (loopt van 1757-
1760). Gelukkig is er achterin een uitgebreid alfabetisch register: onder de B… vinden we 
Borgtochten en beschouwingen etc. Dus het gaat hier niet op naam maar op de soort van 
akte! Naar de T van Testament, daar vinden we echter taxaties en transporten. Dit is dus niet 
het goede boek! Dit soort van uitzoekwerk behoort bij het leren kennen van het archief. 
 
Deelnummer 0263 geeft allerlei voorbeelden van notariële testamenten, maar zonder 
specifieke inhoud. Wat op de gedachte brengt dat in Dinteloord wellicht een notaris 
werkzaam was, waardoor de testamenten niet voor de schepenen kwamen! 
Deelnummer 0270 is een Register van elders gepasseerde testamenten 1724-1791: 28 zeer 
interessante pagina’s, seclusie van weeskamer etc., geen Bette. 
Deelnummer 0192 is een Protocol van testamenten, 1783 december-1790 juli, een chaotisch 
register, maar onder de B vinden we wat we zoeken: 

 

 
 

Rechterlijke archieven | Dinteloord | Protocol van testamenten, 1783-1790  
Ysac Bette mutueel testament 2 februari 1786 op pagina 48 verso  
N.b. Een mutueel testament is een ‘uiterste wil’, opgemaakt door twee of meer personen, die elkaar hierbij wederkerig 
bevoordelen. Ysaac en Johanna trouwen december 1785 en testeren twee maanden later, februari 1786 voor schepenen in 
Dinteloord.  
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rechterlijke archieven | Dinteloord | Protocol van testamenten, 1783 december-1790 juli 
Mutueel langstlevende testament van Yzak Janze Bette en Johanna (Simonse) Vissers 
2 februari 1786  
 

 
 

En dan hier het eerste door henzelf gezette teken van hun bestaan: 
 de handtekeningen! 

 
Als voogden worden broers aangesteld, de Messieurs Jan Vissers, bouman in Maria Polder 
en Joost Bette, wonende onder Zevenbergen. De weesmeesters worden uitgesloten. 
 
Onderscheid moet er zijn… 
Opmerkelijk in deze akte is, dat vóór de naam van Isaac Bette het woordje ‘Monsieur’ staat, 
maar na zijn naam geen beroep is aangeduid. Bij vele akten in dit register staat dat Monsieur 
bij een ‘bouman’. Bij een ‘arbeider’ staat er in geen geval Monsieur voor… zoals uit vele 
akten blijkt. Overigens is het geen wet van Meden en Perzen, want ook bij Dirk Knook en 
Pieternella Jiskoot staat voor Dirks naam wel Monsieur, maar geen nadere aanduiding van 
zijn beroep erna. Ook bij Pieter van der Lend, kleermakersbaas, staat geen mijnheer. Echter 
bij Jan Adolph Heine (commies en ontvanger van belastingen) worden de aanspreekwoorden 
nog grootser: hij is ‘den weledelen Heer’. Gerechtsdienaar Jacob Graaf moet het zonder 
aanspreektitel doen en Govert Arensen, regerend schepen, is gewoon ‘den heer’. Johannes 
Bom, de man van Maria Belet is bouman en dus mijnheer evenals Frans Bom, de oud-
schepen.  
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De legitieme porties uit de erfenis van moeder Maria 
In het testament van Isaacs vader Jan Betten en zijn moeder Maria Provilij hadden zij 
opgenomen dat bij overlijden van een van beide ouders de kinderen hun kindsdeel bij 
volwassenheid uitgekeerd zouden krijgen.  Inmiddels zijn de kinderen van Jan en Maria 
volwassen en is in elk geval aan een van hen, de oudste, dochter Francijntje haar legitieme 
portie door vader Jan aan haar man uitgekeerd. In het Schepenbankarchief van Fijnaart 
vinden we daarover aantekeningen inventarisnr. 632 fol.118-120, vooral de tekst in de 
marge. Ik neem dit over uit mijn Johannis Betten…, p.165, 166: 
 
SA Fijnaart inv.nr. 632 fol. 118-120; 29 september 1777 (marge: Quitantie van Antoni Vissers in huwelijk 
hebbende Francijna Bette waarin Vissers schrijft ontvangen te hebben van ‘Vaader Jan Betten de somma van 
elfhondertvierennegentig gulden tien stuijvers elf penningen tot betaling van mijn vrouws moeders bewijs 
consenteere dat dit bedrag ter secretarie van Fijnaart zal worden gekasseerd, Actum Nieuwe Fijnaart 4 junij 
1781 is getekent Antoni Vissers en also hiermede de moeders erfenis van zijn dogter als zijnden een juist vierden 
part van de f 4778:2:12 in de nevenstaende gemelt is voldaan en betaalt versogt den comp. dat deze alhier mag 
worden afgeschreven en gecasseert over sulks deze daartoe dienende is.’ 
23 juni 1781 get. Jan Betten, J.M. Van Rijssen  
 
Jan Bette compareert voor Baljuw, Burgemeester en Schepenen van Fijnaart dat hij op 10 juni van dit jaar (1777) 
…‘had doen formeeren Staat Inventaris en Taxatie van den boedel en goederen die hij met zijn overleden 
huisvrouw Maria Provilij in eigendom had.’ Na aftrek van schulden heeft de boedel een waarde van 13.382: 3:8. 
Daarna wordt verwezen naar de inhoud van het langstlevende-testament etc. van oktober 1768. Jan Bette heeft 
de staat en inventaris laten opmaken om voor de vier kinderen Leest (geaccordeerd op 3000 guldens) en hun 
eigen vier kinderen de legitieme portie ofwel de moederlijke erfenisse vast te stellen  Dan volgt een beschrijving 
waaruit blijkt dat nadien de boedel meer oplevert, en wel 16.382:3:8 en dus de helft door Maria nagelaten het 
bedrag van 8.191:1:12 oplevert. Via een ingewikkelde en voor mij ondoorzichtige rekenarij komt het erfdeel per 
kind Leest dan op 682:11:12.  
 
Voor de vier kinderen van Jan en Maria gezamenlijk resteert dan de ‘somma’ van 4778:2:12, waarna wordt 
verwezen naar het testament waaruit blijkt dat de boedel onverdeeld blijft tot het jongste kind van Jan en Maria 
zal zijn gekomen ‘tot mondigen dagen’ etc. en stelt Jan vast dat het bedrag 4778:2:12 aan de kinderen zal 
worden uitgekeerd.  
 
Eveneens dat hij daaruit gedurende hun onmondigheid hen zal alimenteren. Hij verbindt zijn persoon, bezit en  
goederen aan deze vastlegging, stelt Cornelis Provilij junior aan als toeziend voogd, zichzelf als administrerend 
voogd over de minderjarige kinderen Betten. Gememoreerd wordt dat Izak Provilij, die ook als voogd was 
aangesteld, inmiddels is overleden en legt met deze akte van ‘vestighinge’ de erfenissen voor de pupillen van 
zijn vrouw, hun moeder Maria Provilij vast en ter approbatie aan het edelachtbare ‘geregte’.  Daarna volgt de 
approbatie die getekend wordt in het Dorpshuis van Fijnaart  op 29 september 1777. 
Get.: allen uitgezonderd Bresijn, dus: Van Rijssen, Burgers, De Been, Oostdijk, Van Mourik, Maris en Dane. 
 
De moederlijke erfportie voor Francijna en Isaac Bette (deel van de nalatenschap van Maria Provilij) 
In 1781 leefde Isaac’s broer Adriaan nog (en waren er dus nog vier kinderen Bette aan wie 
zou worden uitgekeerd: 4778:4=1194 en dit is precies het geldbedrag dat aan Anthoni 
Vissers door vader Jan is betaald op 4 juni en aan de schepenen wordt de kwitantie 
voorgelegd op 23 juni 1781. Hij heeft er een obligatie voor opgenomen bij Maarten Biert (SA 
Fijnaart inv.nr. 401 fol. 65rto) op 31 maart 1781. Francijntje Bette trouwt in mei 1781 met 
Anthoni Vissers, dus vlak na haar huwelijk ontvangt zij de legitieme portie van haar moeders 
nalatenschap. Als zij trouwt, is Francijntje 24 jaar. Door haar huwelijk werd zij gezien als ‘van 
mondige leeftijd’84.  

                                                             
84 Vanaf 1656 was het Echt-reglement van kracht waar huwbare leeftijd (man 25, vrouw 20) en mondigheid en 
onmondigheid beschreven werden:  (http://de-wit.net/bronnen/histo/echtreglement_generaliteit_1656.htm) ;  
‘Artikel XXXVII Minderjarige zijn nae de Wetten ende Costuymen deser Landen alle Mans-persoonen onder de 
vijf en twintigh; ende Vrouws-persooenen onder de twintigh jaren, sonder dat van dese plicht van 
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Anthony Vissers en Francijna Betten testeren vrij kort daarna in Fijnaart (!) op 27 juni 1781 
(SA Fijnaart 063-266vso) met voogden binnen de families Vissers en Bette. 
 
Haar jongste broer Joost is 26 november (op zeventienjarige leeftijd) 1780 gehuwd met de 
Zevenbergse Neeltje Willemse Smits. In principe zou dus een van de ouders van Joost voor 
het huwelijk moeten hebben tekenen! Dit zullen we hieronder nazoeken in de trouwakten in 
Zevenbergen, dan wel in de schepenakten voor ontvangst… En mogelijk heeft Joost dan ook 
in of rond 1780 zijn moeders erfportie ontvangen. 
 
Adriaan was in augustus 1781 al bedlegerig en ziek, zoals blijkt uit zijn testeren 
Schepenbankarchief 0632 fol. 241, hij zal op tweeëntwintig jarige leeftijd in 1783 overlijden. 
 
Izaak Bette trouwt op 4 december 1785, op zesentwintig jarige leeftijd met Johanna Vissers.  
Het is nu van belang nader te onderzoeken of en wanneer haar broers Joost en Isaac hun 
erfdeel van moeders nalatenschap hebben ontvangen.  
 
We zoeken in het Schepenbankarchief in de registers van testamenten van Fijnaart tussen 
1750 en 1850 (0632-0636) en vinden via de alfabetische registers Bette-(Dirke) gegevens in:  
Testamenten 
Inv.nr. 0632 (Register van testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en uitkopen en 
huwelijksvoorwaarden, 1776-juli 1782),  
inv.nr. 0633 (Register van testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en uitkopen en 
huwelijksvoorwaarden, juli 1782-1784),  
inv.nr.0636 (Register van testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en uitkopen en 
huwelijksvoorwaarden, juli 1792-januari 1799), dus niets in 0634, 0635 en 0637). 

Slechts de bekende en in mijn Johannis Betten…, opgenomen gegevens. Niets over 
een voldoening voor Adriaan m.b.t. zijn moederlijke erfportie. Het enig nieuwe is het 
hierboven al genoemde langstlevende testament van Isaac, Joost en een zieke 
Adriaan 31 augustus 1780 (0632 dig.pag. 253,254). Isaac is dan 21 jaar, Joost is 17 en 
de bedlegerige Adriaan is 19 jaar oud. Zo blijft Adriaans erfportie mogelijk voor zijn 
broers bestemd? 

Obligaties 
Inv.nr. 0400 (Register van allerhande zaken: obligatie, transport, borgtocht, taxatie, mei 
1757-april 1774), 
inv.nr. 0401 (Register van allerhande zaken: obligatie, transport, borgtocht, taxatie, april 
1774-1795). 

Hier gaat het onder meer om obligaties (schuldbrieven van een lening) o.m. tot 
voldoening van een erfporties. Het enig nieuwe is 0401 fol.65rto 31 maart 1781, de 
obligatie waar het gaat om de moederlijke erfportie voor een van Jan’s kinderen. Dat 
blijkt Francijna te zijn, want vier dagen later tekent haar man Anthony Vissers dat hij 
dit geld van ‘Vaeder Jan Bette’ ontvangen heeft (0632, fol.118).   
Dan zijn er eveneens voor erfporties van kinderen Bette-Dirke obligaties (0401, fol. 
208 rto en 210-212rto; zie Johannis Bette…, p. 167), maar daar is verder geen duiding 
aan gegeven. Het zijn bekende en al door mij beschreven obligaties85. 

                                                                                                                                                                                              
ghehoorsaemheyt ane d'Ouders, of de langhstlevende van dien, exempt zijn die eenigre Ampten inde Kercke, 
Policie ofte Militie bedienen, veel min die op haer selven woonen ofte haeren eygen kost winnen.’ 
85 Zie Johannis Betten…, p. 163-187. 



80 
 

Vestboek86 (akten van overdacht onroerend goed) 
Inv.nr 0365-0369. 0365: geen Bette; 0366 onder Prince, bekend; 0367 fol.28vso: Jan Bette 
koopt van de kinderen Leest op 16 juni 1770 een stuk land 3G159R4, gelegen in de hoek van 
polder Oude Fijnaart, Coh. Bel. 65 verso, voor 632 gulden; 0638: geen Bette, 0639: geen 
Bette, wel op p.64 en 67 de bekende verkoop en afwikkeling van de plaisante hoeve van Jan 
Betten aan Cornelis Arijsse Maris en het andere deel van zijn land aan Pieter Jansse Burgers, 
vest en hypotheekbrieven. 
 
Ondanks dit redelijk uitgebreide nadere onderzoek van bekende bronnen ben ik geen directe 
betaling van erfportie aan Isaac Bette tegengekomen, terwijl er toch een bedrag ‘op zijn 
naam’ en op de naam van zijn broer Joost en zus Francijna was vastgezet.  
Wel ontdekte ik dat in 1794 Dingena Dirke een bedrag van 1699:10:10 opneemt ‘ten 
behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Ysac Bette m.b.t. de erfportie vanwege 
wijlen Jan Bette…87. 
 
Voor de erfportie van de vier kinderen Bette, te weten Francijna, Isaac, Adriaan en Joost was 
begroot en beschikbaar gehouden het bedrag van (afgerond) 4778 gulden. Daarvan ontving 
Francijna haar deel, groot 1194 gulden op 4 juni 1781. Resteert 4778-1194=3584. 
Adriaan is overleden voordat aan hem werd uitgekeerd, maar het door hem en zijn broers 
opgestelde langstlevende testament van een jaar ervoor (0632 d.p. 253-254, d.d. 31 
augustus 1780) zorgt ervoor dat diens deel over de beide overgebleven broers (en blijkbaar 
niet Francijna, want die kreeg al eerder uitgekeerd)  wordt verdeeld, hetgeen neerkomt op 
1792 gulden voor Isaac en idem voor Joost (indien ook aan hen nog niet was uitgekeerd). 
Een uitkering van erfportie aan Joost heb ik hierna onderzocht.  
 
Nu blijkt door Dingena Dirke die testamentaire wil te worden uitgewerkt, niet aan Isaac bij 
mondig worden, maar aan diens kinderen na Isaac’s overlijden in 1790, namelijk in 1794.  
 
Bij mondig worden had het volgens testament SA 0632 fol. 118-120 d.d. 29 september 1777 
aan Isaac moeten gebeuren zo rond 1783 (1759+2488). Cornelis Provilij jr. (1732-1800) was 
toeziend voogd. Het was niet gebeurd, om welke reden dan ook. Mogelijk durfde weduwe 
Dingena het niet aan om zo’n groot bedrag uit de boedel te halen?  
In het langstlevende testament dat Jan en Dingena opstellen (SA 0633 fol.71,72) op 8 
september 1783 regelt Jan het kindsdeel van de drie nog in leven zijnde Bette-kinderen en 

                                                             
86 Dhr. M.A.M.Voermans, archivaris Regionaal Archief Wets-Brabant, email 28-11 2014: ‘Een akte van 
vest(iging) beschrijft een handeling, i.c. de vest. Een onroerendgoedtransactie bestond en bestaat nog steeds uit 
twee afzonderlijke handelingen. Enerzijds is er de verkoop (een handeling die meest bij een notaris wordt 
verricht, maar onderhandse verkopen - dus zonder juridische medewerking - is ook mogelijk, maar dat zal 
vanwege de complexiteit niet vaak gebeuren) en de feitelijke inbezitstelling/-neming door de nieuwe eigenaar 
van hetgeen hij gekocht heeft. Dit is de akte van vest of vestakte. Dit gebeurde tot en met 1811 door de 
schepenen, die van die handeling aantekening maakte in een register, het zogenaamde vestboek, en de nieuwe 
eigenaar daarvan een kopie gaf (vaak in de vorm van een perkamenten documentje van geprepareerde 
dierenhuid, dat onder normale omstandigheden eeuwenlang houdbaar is, een zogenaamd charter). Na 1811 
wordt deze handeling geregistreerd door het Kadaster en Openbare Register. Ik heb mij laten vertellen dat pas 
met deze laatste handeling de eigendomsovergang een feit is. Als er tussen het tijdstip van de notariële 
(ver)koopakte en het tijdstip van de registratie iets fout gaat vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.’ 
87 SA Fijnaart inv.nr. 401, fol. 212 rto 26 augustus 1794, gequiteerd (voldaan en kwijtgescholden)  12 juni 1797 
uit de opbrengst van de nalatenschap bij verkoop van hoeve en gronden. Zie Johannis Betten…,  p. 167-170. 
88 Zie testament SA Fijnaart inv. nr. 0633 fol. 71-72 8 september 1783)! 
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noemt ze bij name: Francina, Ysaac en Joost. Aan Francijna is zoals we zagen reeds 
uitgekeerd, maar het gaat hier om het geheel en niet om de delen. Eveneens wordt bepaald 
dat Dingena eenzelfde gedeelte toekomt als deze ‘voorkinderen’. Voogden daarbij zijn Aris 
Groenendijk, Ruigenhil (Willemstad) en Dirk van Sprang (Heijningen).  
 

Conclusie: we hebben nu twee delen van de drie erfporties van de kinderen Bette uitgekeerd 
zien worden: 

1. Aan Francijna Bette op 4 juni 1781, het bedrag van 1194 gulden 
2. Aan de kinderen van Isaac Bette op 26 augustus 1794, het bedrag van 1699 gulden 

 

Nu zullen we nog trachten iets te vinden met betrekking tot de moederlijke erfportie van 
Joost Bette, die in Zevenbergen89 woont. Joost is geboren in 1763 en wordt dus als mondig 
gezien volgens testament van Jan en Dingena (0633 fol.71-71) (63+24) in 1787, maar hij 
huwde al in 1780! De tijdsgrenzen voor ons onderzoek liggen dan  tussen 1780 en 1790.   
In de Fijnaartse boeken zijn we uitkering van enige legitieme portie aan Joost nog niet 
tegengekomen.    
 

BROER JOOST UIT ZEVENBERGEN 
 
Zoals we dat voor Francijna en Isaac hebben uitgewerkt, dient nu ook voor hun broer Joost 
zijn levensweg zo veel mogelijk uit de bronnen opgespoord te worden. Dit om te 
onderzoeken of Joost op enig moment de moederlijke erfportie van Maria Provilij uit handen 
van zijn stiefmoeder Dingena dan wel van de voogden heeft ontvangen. Daartoe halen we 
de bronnen van Zevenbergen naar voren, behalve de DTB-gegevens natuurlijk ook het 
Zevenbergse Schepenbankarchief. Eerst bezien we de DTB-gegevens van Joost Betten, zijn 
eerste vrouw Neeltje Smits en hun drie kinderen, dan een deel schepenbankonderzoek met 
betrekking tot erfportie en minderjarigheid van Joost bij zijn eerste huwelijk en daarna het 
leven van Joost en zijn tweede vrouw en hun kinderen.  
 
Bronnenonderzoek naar (de legitieme portie van) Joost Betten 
Zoals hierboven aangegeven zoeken we eerst de huwelijksgegevens met daarbij de vraag 
naar het medetekenen van een van de ouders van Joost in verband met zijn minderjarigheid 
(17). Ondertrouw en huwelijk vinden plaats in Zevenbergen, daarna de eerste drie kinderen, 
dan het overlijden van Neeske Smits, het huwelijk met Tanneke Nelemans, vijf kinderen etc.  
 

 
 

doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (deel 5) 
Huwelijksproclamaties in Fijnaart van Joost Janszn Betten en Neeltje Smits, 26-11-1780 

                                                             
89 Voor een historisch essay (met medisch perspectief) over Zevenbergen begin achttiende eeuw verwijs ik naar 
het zeer goed gedocumenteerde artikel van Ton Kappelhof ‘Snijden, scheren en smeren. Bestaan en gezondheid 
in Zevenbergen rond 1700, Jaarboek ‘De Oranjeboom’ 65 (2012). 
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De (hier niet getoonde) margetekst in het Fijnaartse trouwboek (DTB Fijnaart NHTr. 1703-
1781, deel 5) stelt dat Joost (met borgbrief van Fijnaart) en Neeltje op een achtermiddag van 
26 november in Zevenbergen zijn getrouwd. Het kan gewoon tijdens een late zondagsdienst 
zijn geweest, maar op een achternamiddag trouwen heeft een beetje vreemde bijklank…  
Er staat: ‘Dit geschied zijnde is bewijs daarvan gehaald den 26 nov. om dien achtermiddag te Zevenbergen te 
trouw.’ Hieronder de trouwaantekening uit Zevenbergen. 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Trouwen 1776-1809 (deel 9) 
Joost Jansen Betten trouwt met Neeltje Smits 26-11-1780 
 
Deze data van trouwen en geboorte van het eerste kindje Maria geven enige onthulling: 
gehuwd 26 november 1780, eerste kind Maria 22 dagen later op 24 december 1780, ofwel 
Joost en Neeltje waren mogelijk acht maanden in verwachting toen zij trouwden.  
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Klundert | NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) 
Doop van Maria Betten, 24-12-1780 in Klundert 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7) 
Doop van Johanna Betten, 03-02-1782 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7) 
Doop Jan Betten, 02-11-1783 
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Dan overlijdt de jonge moeder Neeltje Smits, ruim een jaar later en laat drie kinderen achter. 
Vader Joost moet zich ontfermen over een vijf, drie en eenjarig kind terwijl hij zelf 22 jaar is! 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | Gaarder Trouwen en Begraven 1761-1794 (deel 20) 
Overlijden Neeltje (Neeske) Smits, huisvrouw van Joost Janse Bette, 15-02-1785 
 
Namen en beschrijving van soorten registers in de Rechterlijke Archieven van Zevenbergen 
Zoals we dat voor Fijnaart en Dinteloord zagen, merken we ook hier op dat de inrichting 
weer geheel eigen namen en termen kent. Eerst dan maar weer een overzicht gemaakt van 
een groot deel van de van belang zijnde inventarissoorten van dit archief in de tamelijk ruim 
genomen periode 1780-1820. 
 

• Rol betreffende criminele zaken ('officiersrolle'), daarbij gaat het om procesdossiers 
met betrekking tot strafbare feiten en burgerlijke rechtsprocessen, op datum, zonder 
register. 

• Rol in burgerlijke zaken ('nieuwe rol'), daarbij gaat het om verschillende burgerlijke 
zaken zoals maningen, voogdendisputen, dagvaardingen, daging in erfeniskwesties 
etc. Een buitengewoon rijke bron voor zaken met betrekking tot het dagelijkse leven 
van Zevenbergse burgers in de 18de eeuw, geen register. 

• Rol in burgerlijke zaken ('extra ordinaire rol'), daarbij gaat het om de meer zakelijke 
belangen tussen burgers, maar m.i. veel inhoudelijke gelijkenis met de ‘nieuwe rol’, 
achterin een lijst van ‘gepraefereerde’ en ‘concurenten’, zeer overzichtelijk.  

• Rol in burgerlijke zaken ('extra ordinaire rol') betreffende pachterszaken, daarbij 
gaat het om pacht en erfpachtzaken. 

• Stukken betreffende huwelijksvoorwaarden, ondertrouw en echtscheiding, de titel 
spreekt voldoende voor zich en we vinden er allerhande moeilijkheden m.b.t. 
huwelijkse afspraken etc. met veel kladblaadjes, geen register. 

• Volmachten, daarbij gaat het om verklaringen van schepenen met betrekking tot 
aanstelling, volmacht en uitbreiding daarvan ten behoeve van de vierschaar, over het 
doen van verrichtingen en het houden van verantwoordelijkheden, verbalen, 
transactiën en compromissen etc., juridische taal. 

• Register van rekesten in allerhande zaken, daarbij gaat het vooral om rekwesten, dat 
zijn aanvragen, verzoekschriften, petities, voogdij, delingen etc. Met bij sommige 
boeken inliggende index voorin en uitgebreide totaalindex achterin. 

• Akten van borgtochten, daarbij gaat het o.a. om borgbrieven die werden uitgegeven 
door het burgerlijk of kerkelijk armbestuur. Men moest een aantal jaren in een 
gemeente gewoond hebben om aanspraak te kunnen maken op bijstand. Het betreft 
dus de mogelijkheid terug te vallen op een burgerlijk of kerkelijk armbestuur, dat 
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enige borg (versterking van positie) gaf wanneer men zich in een nieuwe plaats wilde 
vestigen. Het gaat om verklaringen, appellen die een versterking van positie geven bij 
onder meer verhuizing. 

• Register van obligaties ('register van schultbrieven en transporten'), daarbij gaat het 
om hypotheekbrieven en overdracht van veelal onroerend goed. Een rijke bron voor 
het leren kennen van Zevenbergen, vreemd genoeg zonder index. 

• Register van obligaties ('register van allerhande akten'), daarbij gaat het om 
schuldbrieven (hypotheekbrieven, obligaties), vestbrieven/vestbrieven/onroerend-
goed-transacties etc. ,    achterin naamindex. Een belangrijke en informatieve bron. 

• Akten van transport en hypotheken, daarbij gaat het om overdracht van onroerend 
goed en  hypotheekbrieven, als hierboven maar de benaming van deze inventaris is 
van na 1800. 

• Akten van testamenten, waarbij het gaat om testamenten, huwelijksvoorwaarden, 
erfeniskwesties en vastlegging van de laatste wil als codicil. 

• Akten verleden voor de schepenen (attestaties, certificaties) en besluiten op 
rekesten, daarbij gaat het om verklaringen van getuigen m.b.t. vechtpartijen, 
kermisruzies, verklaringen van transactie van goederen waarbij in de transactie 
problemen kwamen en de reactie c.q. beslissingen van schepenen op aangevraagde 
verzoeken etc. Prachtige inkijkjes in de Zevenbergse onminwereld van de achttiende 
eeuw. 

• Akten van verkoop en verhuur van onroerende en roerende goederen, daarbij 
spreekt de titel voor zichzelf. 

• Register van koopdagen, daarbij gaat het om verkoop van vaste goederen (ook bij 
executie) en van verhuur van huizen en landerijen, met achterin een uitgebreide 
beschrijving van de koop/verhuur-regels en soms een index voor meerdere delen 
voorin. 

• In keerzijde: register van eedsaflegging door leden van de gewapende burgerwacht, 
1796, hier spreekt de titel voor zichzelf en het gaat om een soort schutterij (in het 
tweede jaar van de Bataafse Vrijheid). Een Bette(n) komt er niet in voor… 

 
Uitwerking van onderzoek in Zevenbergen naar Joost Betten en Neeltje Smits  
We zoeken in het Schepenbankarchief in de registers van Testamenten, Obligaties en 
Rekesten ruim tussen 1780 en 1820 
Testamenten van Zevenbergen: (0205.8 Akten van testamenten, 1772-1794; 0205.9 Akten 
van testamenten, 1795-1798; 0205.10 Akten van testamenten, 1799-1808) en vinden in deze 
akten geen Bette(n).  
Obligaties  
0198. Register van obligaties ('register van allerhande akten'), 1774-1780 en  0199. Register 
van obligaties ('register van allerhande akten'), 1780-1786: geen Bette(n) in de registers. 
Rekwesten 
0117. Register van rekesten in allerhande zaken, 1775-1802: Op 25 juni 1785 doet Joost 
Bette een verzoek aan de schepenen met betrekking tot het kindsdeel van de moederlijke 
portie van zijn drie kinderen bij Neeltje Smits. Het verzoek wordt afgewezen. De tekst levert 
het volgende op: 
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Schepenbank Zevenbergen 0117. Register van rekesten in allerhande zaken, 1775-1802 
Verzoek Joost Betten tot gebruik moederlijke portie van zijn drie kinderen 25-6 1785 
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Verzoek van Joost Betten aan de Drossaard, Burgemeester en Schepenen van Zevenbergen 
d.d.  26 mei 1785, fol.  132 verso (uit de tekst opgenomen en geïnterpreteerd, plichtplegingen 
weggelaten): 
 

1. De naam van Joost wordt hier gespeld als Joost Betten, zijn beroep is veehouder 
2. Verwezen wordt naar het overlijden van zijn vrouw Neeltje Smits d.d. 14 februari 1785 
3. Verwezen wordt naar drie nog in leven zijnde kinderen die met name worden genoemd: 

Maria van vier jaar, Johanna van drie jaar en Jan Betten, oud anderhalf jaar 
4. Na het overlijden van Neeltje hebben de President en ‘Weesmeesteren’ van Zevenbergen90 

vanwege de drie minderjarige kinderen (en het feit dat Joost en Neeltje geen testament 
hadden opgemaakt) Staat, Inventaris en Taxatie van hun bezittingen opgemaakt om aan de 
hand daarvan de moederlijke erfportie voor de drie kinderen te bepalen. Uit die erfportie 
dienen ze tot volwassenheid te worden gekleed, gevoed en ‘opgevoed’.   

5. Uit die Staat, Inventaris en Taxatie blijkt, dat het aandeel voor de drie kinderen groot is 
achthonderdtweeënzestig (862) gulden 

6. Joost Betten merkt dan op dat men hem advies heeft gegeven, dat kinderen die middelen 
van zichzelf hebben volgens ‘rechten’ niet door de vader behoeven te worden gevoed, gelijk 
onder anderen te zien zou zijn bij ene Simon van Leeuwen, Rooms Hollands Recht, boek 13 
deel nummer 2 

7. Daarbij geeft Joost aan dat hij, als niets geërfd hebbende van zijn gestorven huisvrouw ook 
maar de helft in het onderhoud en de opvoeding van zijn kinderen, zolang zij zelf middelen 
hebben, zou behoeven te dragen 

8. Verder stelt Joost vast, dat zijn ‘affaire’, dus zijn werk als veeboer, zelfs bij het leven van zijn 
vrouw geen toereikend bestaan kon opleveren, zodat hij andere inkomsten (‘deviezen’91) 
moest aanwenden en te gelden maken en daarbij als bouwmansknecht moest gaan werken  

9. Daaruit volgt dat hij noodzakelijkerwijs zijn drie jonge kinderen bij anderen ter opvoeding zal 
hebben te ‘besteden’ (wat zoveel wil zeggen dat ze in een ander gezin zullen worden 
ondergebracht, welk gezin daar uit hun moederlijke erfporties door de weesmeesters  
betaling ontvangt)  

10. Dit alles totdat hij een andere soort werk zal vinden die hem meer inkomsten verschaft 
11. Joost stelt vast dat ieder van zijn kinderen per jaar niet minder zal kosten dan 66 gulden, 

hetgeen voor de drie kinderen neerkomt op 198 gulden per jaar 
12. Vanwege hun moederlijke nalatenschap van 862 gulden zouden de kinderen per jaar, als dat 

geld belegd zou worden tegen 4%, slechts een opbrengst hebben van 34 gulden en 10 
stuivers per jaar  

13. Waaruit blijkt dat voor geen van zijn kinderen vanwege deze geringe opbrengst van het 
kapitaal gedurende de 8, 10 en 12 jaar die hen tot volwassenheid duren zal, zij nog niet voor 
de helft gealimenteerd kunnen worden, en dus het kapitaal zelf in de alimentatie 
‘versmolten’ zal dienen te worden voor het noodzakelijke onderhoud van de kinderen 

14. Joost geeft dan aan dat hem is aangeraden om van het geringe kapitaal van zijn kinderen 
zoveel te bewaren als maar mogelijk is en daarom doet hij aan President en Weesmeesters 
het voorstel dat hij de drie genoemde kinderen behoorlijk zal onderhouden tot hun 
twintigjarige leeftijd , eerder huwelijk o.i.d., en dat daarvoor aan hem in vrij eigendom zal 
worden ter hand gesteld en overgedragen de gehele nalatenschap van zijn overleden vrouw 
Neeltje Smits 

                                                             
90 Voor de Weeskamer van Zevenbergen, zie blz. 89 e.v.. 
91 Hoogstwaarschijnlijk doelt Joost hier op de obligatie met betrekking tot het moederlijke erfdeel van Maria 
Provilij, dat hem dan blijkbaar toch is toegekomen, wel bedrag ongeveer het dubbele van de moederlijke 
erfportie van zijn eigen drie kinderen blijkt te zijn. Dit laatste versterkt de gedachte dat Joost zijn eigen erfdeel 
toch geeft ontvangen, ook al vind ik er geen bewijsstuk van.  Het bedrag is veel te groot voor de verdienste van 
een zo jonge boer in die tijd.  
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15. Daarbij zal hij ook alle schulden uit de nalatenschap die er onverhoopt nog mogen opkomen 
voor zijn rekening nemen 

16. Joost neemt verder op zich om, wanneer de kinderen hun volwassen leeftijd hebben bereikt, 
aan hen ook nog uit te keren het bedrag van driehonderd gulden (waarbij in geval van eerder 
overlijden dit overgaat van de een op de ander), welke driehonderd gulden van de erfportie 
van de kinderen dan ook nu onder het beheer van de weeskamer blijft, in elk geval totdat hij 
een andere ‘affaire zal hebben aangekocht’, welke te kopen goederen dan weer op 
‘weeskamers recht verbonden zullen worden’, waarbij opgemerkt dat Joost dan zolang de 
jaarlijkse interest van die 300 gulden zal genieten  

17. Hij stelt verder dat dit aanbod uit zorg voor zijn kinderen geboren werd, en dat hij, als hij 
‘onder de zegen van de hemel’ zijn kinderen uit zijn ‘te winnen huren en rente van hun 
kapitaal’ zou kunnen alimenteren, hij natuurlijk zijn eigen deviezen zal aanwenden voor de 
zorg van zichzelf en zijn drie moederloze kinderen 

18. En mocht hijzelf zonder hertrouwd te zijn, komen te overlijden, dan zou hun kapitaal ten 
volle bewaard kunnen blijven  en ook als hij zou hertrouwen, dan nog zou dit gelden voor 
een gedeelte van de 300 gulden dat vast zal blijven staan. Voordat de kinderen voor zichzelf 
kunnen zorgen zal een deel van hun alimentatie (voordat zij voor zichzelf kunnen zorgen) al 
zal zijn opgebruikt, zoveel is wel zeker 

19. Zouden de heren President en weesmeesters echter bezwaar maken tegen deze 
voorgestelde regeling, dan keert Joost zich tot hen door te stellen dat het verzoek ten goede 
bedoeld en naar zijn hopen geliefd is 

20. Joost geeft nog aan dat bij akkoord, de autoriteiten drossaard, burgemeester en schepenen 
voor ‘het interest’ met betrekking tot de eerder genoemde moederloze kinderen aan de ene 
zijde en hijzelf aan de andere zijde om deze overeenkomst te sluiten tot een goede vorm van 
een contract behoren te komen 

21. Joost zal tevreden zijn als het contract zal worden nagekomen en wel met het doel de 
veiligheid en zekerheid voor zijn minderjarige kinderen te waarborgen. Nogmaals wijst hij 
erop dat hij de goederen die hij zal aankopen voor zijn nering op weeskamers recht en verder 
op zijn persoon en goederen zal verbinden (een soort zekerheidsstelling, jcb). 

Was getekend, Joost Janse Betten 
 
Het antwoord hierop luidt als volgt: 
In de vergadering van 17 mei 1785 heeft het ter vergadering voorgelegen om advies, getekend door 
secretaris J.J. Hetterschy (secr. Weeskamer Zevenbergen 1774 – 1793: Jacobus Johannes Hetterschij).  
 
Het nadere antwoord zoals aangetekend in de marge bij de aanvraag luidt als volgt: 
Drossaard, Burgemeester en Schepenen van Zevenbergen hebben de inhoud van dit verzoek goed 
overwogen, daarbij hebben zij het advies van een voornaam rechtsgeleerde ingewonnen en 
verklaren nu hierbij dat zij op het verzoek niet kunnen ingaan, waarmee het van de hand gewezen 
wordt.  Waarvan akte ter vergadering 25 juni 1785, getekend door secretaris J.J. Hettenrschy 
 
Conclusie uit verzoek en antwoord 
Opmerkelijk is dat met betrekking tot de beantwoording van het verzoek geen enkel inhoudelijk 
argument wordt bekend gemaakt.  Verdere leren we over de pragmatische aanpak van Joost Betten 
in de zorg voor zijn kinderen, maar tevens over het onzorgvuldige gemis van een testament. We 
weten nu dat Joost een dierenboer was, waarschijnlijk koeien hield en dat dit onvoldoende opbracht 
om van te kunnen leven. Zoals hij het schrijft komt het voor dat hij het werk van bouwmansknecht 
niet ambieert, meer de vrije zelfstandige boer is. Verder dat hij hoogstwaarschijnlijk de moederlijke 
portie van Maria Provilij heeft ontvangen en dat deze nu inzet wordt van dit verzoek vanwege de 
zorg om zijn kinderen. Het kan allemaal zakelijk overkomen, maar Joost heeft in elk geval actie 
ondernomen om te onderzoeken hoe het nu verder moet, nu Neesje overleden is.  
Honi soit qui mal y pense. 
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Archief Weeskamer Zevenbergen 1564-1810 (inv.nr. 0637)92 
 
1. Geschiedenis  
1.1. Oprichting en opheffing 
In de loop van de zestiende eeuw worden in diverse steden weeskamers ingericht. Zij zijn een afsplitsing van de 
schepenbank en zijn als zodanig een overheidsinstelling en niet te verwarren met weeshuizen die voornamelijk 
een kerkelijk of een particulier initiatief waren. Zo ook in Zevenbergen waar de wezenzorg voor 1570 door de 
schepenbank werd verzorgd. Deze schepenbank werd door de Heer van Zevenbergen benoemd. Veelal op 
voordracht van regerende schepenen of oud-schepenen. Nadat ca. 1560 de plaatselijke ordonnantie door 
duistere omstandigheden verloren was gegaan, werd aan de Heer van Zevenbergen, Jean de Ligne, een verzoek 
gericht tot het samenstellen van een nieuwe ordonnantie. De periode 1560-1569 wordt gebruikt om deze 
nieuwe ordonnantie op te stellen. De heer had bij het opstellen van de ordonnantie advies ingewonnen bij de 
magistraat te Zevenbergen. Op 11 juni 1570, na bevestiging van koning Filips II, werd zij te Zevenbergen 
afgekondigd. Er is in deze ordonnantie een speciaal hoofdstuk gewijd aan de weeskamer. 
"Ende alsoe in de voirs. stede tot noch toe egheen weescamer geweest en is...". Deze vermelding in artikel 32 
geeft aan dat voorheen geen weeskamer aanwezig was. Naast deze vermelding wordt ook in het eerste 
memoriaalboek van de weeskamer melding gemaakt van eerste weesmeesters. In de stadsrekening van 
1570/71 vermeldt men het plaatsen van een nieuwe tafel en banken op de weeskamer. 
Deze ordonnantie heeft tot 1811 dienst gedaan. Na de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse 
Keizerrijk kwam er een stil einde aan de weeskamer. Voogdij werd nu een zaak van de rechtbank van eerste 
aanleg. De weeskamer nam wel geen nieuwe boedelzaken aan, maar bleef de in behandeling zijnde boedels 
beheren. In 1819 werd vanuit de provincie geïnformeerd naar de stand van zaken bij de voormalige 
weeskamer. Deze wilde in eerste instantie niets laten weten welke bezittingen zij had. Maar na druk van 
hogerhand, moest zij toch een inventaris opmaken. De voormalige weesmeesters stelden voor om van het 
aanwezige kapitaal een bank op te richten voor minder kapitaalkrachtige te Zevenbergen. Geprobeerd werd op 
die manier het kapitaal in eigen hand te houden, maar van dit plan kwam niets terecht. Op 26 mei 1821 werd 
bij Koninklijk Besluit bepaald dat de gelden waarvan de rechthebbende niet bekend zijn, moesten worden 
overgemaakt naar de Nationale Domeinen. Dit besluit werd door de bij wet van 5 maart 1852, opgerichte 
"Algemeene Commissie van Liquidatie der zaken van voormalige Wees- en Momboirkamers", aangevochten. 
De commissie had zich tot het gemeentebestuur gewend om informatie te krijgen over de nog eventuele 
beheerde gelden van de voormalige weeskamer. Uit het antwoord van het gemeentebestuur blijkt dat het zelf 
ook geen zicht meer had op de situatie. Zij had zich gewend tot de nabestaanden van de bestuursleden die in 
1811 nog waren blijven zitten. Zij waren inmiddels overleden en hun nabestaanden konden ook geen goed 
antwoord meer geven op de door de commissie gevraagde informatie. 
 
1.2. Organisatie en personeel 
De weeskamer, welke gevestigd was in een bovenkamer van het stadhuis, had als personeel: drie 
weesmeesters, een klerk of secretaris en een kamerbewaarder of bode. De weesmeesters werden benoemd 
door de magistraat en hadden een ambtsperiode van drie jaar. Hier werd in de beginjaren al van af geweken. 
De weesmeesters Gielis Vrancken en Jacob Martensz. zaten zelfs een periode van vijf jaar onafgebroken. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw kwam hierin verandering en volgde men wel de in de ordonnantie 
voorgeschreven ambtsperiode, om vervolgens in aan het eind van deze eeuw weer te vervallen in afwijkend 
gedrag. Toen immers werden de weesmeesters benoemd door de vroedschap, het St. Jorisgilde, en kwam het 
voor dat dezelfde personen tien jaar in ambt bleef. Ook werden, wat volgens de ordonnantie eigenlijk niet zou 
kunnen, mensen gekozen uit de magistraat. Dit werd echter niet meer toegepast toen de vroedschap zich, ca. 
1650 intensief met de benoemingen ging bemoeien. Zij benoemden veelal personen die aan de start stonden 
van hun bestuurlijke loopbaan. 
De secretaris van de weeskamer, die eveneens benoemd werd door de Heer van Zevenbergen, was in de eerste 
jaren een ander persoon dan de stadssecretaris. In 1575 werd Boudewijn van der Molen, na het wegvallen van 
Mr. Jan Sweerts, ook stadssecretaris. Hij was in datzelfde jaar echter ook weesmeester! 
De combinatie weeskamersecretaris en stadssecretaris bleef bestaan tot de opheffing. De secretaris was belast 
met het optekenen van besluiten en memories. 

                                                             
92 Overgenomen van website RAWB, te raadplegen in verband met onder meer uitgebreide boedelregistratie: 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Zevenbergen/361-
0637%20Weeskamer%20Zevenbergen%20%201564-810/trefwoord/weeskamer%20zevenbergen?zoeken=Zoek   
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Naast de weesmeesters en klerk of secretaris werd nog een bode benoemd, ook wel kamerbewaarder 
genoemd. De magistraat had het recht deze te benoemen. Het was meestal een benoeming voor het leven. Hij 
was belast met het uitvoeren van besluiten van de weesmeesters. 
Aan al deze functies zat een geringe jaarlijkse vergoeding, de weesmeesters kregen ieder zes gulden, evenals 
de secretaris en de bode verdiende jaarlijks vier gulden. Deze vergoedingen vind men terug in de 
stadsrekeningen tot ca. 1690, daarna worden ze niet meer vermeld. 
Na 1795 worden de functies verdeeld door de magistraat. De vroedschap heeft dan geen benoemingsrecht 
meer. 
In het gemeentereglement van 1803 wordt vermeld dat de weesmeesters geen vergoeding krijgen. De andere 
functies in "de kamer van finantien, politie en voogdij" kregen wel een vergoeding. Daarnaast kreeg men uit 
iedere boedel een bepaalde vergoeding, die afhankelijk was van de financiële inhoud van deze boedel. 
 
1.3. Reglementering en taakuitvoering 
Ten gevolge van de inwerkingtreding van de ordonnantie op 11 juni 1570, kwam het toezicht op het beheer van 
de boedels met terugwerkende kracht onder het gezag van de weeskamer. 
De werking van de weeskamer kan als volgt worden samengevat. Indien in de jurisdictie een persoon overleed, 
die minderjarige of innocente (onder curatele gestelde) erfgenamen naliet, moesten binnen vier weken twee 
voogden worden voorgedragen. Bij testament kon de weeskamer worden uitgesloten (seclusie). Wanneer er tot 
de boedel onroerende goederen liggend in de jurisdictie, behoorden, moest een "staat en inventaris" worden 
opgemaakt en ingeleverd. 
Daarna kon de eventuele weduwe/weduwnaar zijn kinderen uitkopen en/of kon men starten met het beheer 
van de boedel door de voogden. De voogden moesten dan, tot de meerderjarigheid van de erfgenamen, 
regelmatig verantwoording in de vorm van een rekening afleggen bij de weesmeesters. 
De weesmeesters beheerden ook gelden die weeskinderen toebehoorden. Ze werden belegd in obligaties 
waarvan het onderpand in de jurisdictie lag. Zo werd in 1713 een oproep gedaan aan mensen die eventueel geld 
nodig hadden en onderpand hadden in de jurisdictie. 
  
Het uitsluiten van de weeskamer door middel van een seclusie in een testament, werd na 1648 een trend. Bijna 
iedereen liet hun na te laten boedel liever door testamentaire voogden en door hun vertrouwde personen 
beheren, dan een door de overheid ingestelde organisatie. 
Indien een boedel "insolvent" (de lasten zijn hoger dan de baten) bleek, dan bleven de weesmeesters met hun 
handen af van deze boedel. Een duidelijk voorbeeld hiervan treffen we aan in 1775 na het overlijden van 
drossaard Barthold Geertsema en de weesmeesters staan te trappelen om de boedel te mogen beheren. Zij 
dachten immers dat er wel een leuke duit te verdienen viel. Maar toen bleek dat deze boedel zeer veel 
schulden had, haastte men zich de terug te trekken van de afwikkeling van de boedel. Er werd in dit geval na 
advies te hebben ingewonnen van een jurist, een curator aangesteld. 
Daarnaast is ook een trend waarneembaar in het beheren van boedels. Lieten de weesmeesters in de 
zeventiende eeuw de boedels nog door voogden beheren, in de achttiende eeuw werd steeds meer gekozen 
voor het beheer door de weesmeesters zelf. 
Al deze activiteiten hebben stand gehouden tot 1811, ondanks dat in 1803 naar aanleiding van het nieuwe 
bestuursreglement voor de stad de weeskamer werd ondergebracht in "de kamer van finantien, politie en 
voogdij". Deze kamer had drie leden, die tot primaire taak had het beheren van de stadsfinanciën. Ieder lid had 
een specifieke functie, nl. burgemeester met de zorg voor de financiën, armmeester met de zorg voor de 
armen en bedeelden, en weesmeester, die de zorg had over de wezen en het beheer over de nagelaten 
boedels. Met de instelling van deze kamer werd de weeskamer formeel opgeheven; de werkzaamheden gingen 
over naar "de kamer van finantien, politie en voogdij". In de praktijk veranderde er weinig, wat ook blijkt uit het 
bestuursreglement waarin werd vermeld dat de ordonnantie van 1570 van kracht bleef. Ook de administratie 
betreffende de wees- en boedelzaken werd afzonderlijk gehouden. 

 
2. Het archief 
2.1. Lotgevallen 
Na de instelling van de weeskamer werden de ontstane stukken gevoegd bij het stadsarchief. Hierin kwam pas 
verandering in in 1609, toen aan de Heer van Zevenbergen het verzoek werd gericht tot scheiding van de 
archieven en van de bewaarplaats. Na diens toestemming werd er een lijst aangelegd van stukken, die volgens 
inzicht van secretaris Otto Scheers tot het archief van de weeskamer behoorden. Hij nam daarbij ook stukken 
op van voor de oprichting, deze hadden betrekking op boedelzaken. Ze werden verdeeld in elf 'bundels', waarin 
stukken in willekeurige volgorde bij elkaar werden gevoegd. De stukken werden genummerd, echter niet 
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allemaal, er bleven bundels over die geen nummer kregen. Onregelmatig werden daarna lijsten aangelegd met 
daarop aantekeningen van de aanwezige boedels. Rond 1776 nam secretaris Hetterschy een aanvang met het 
inventariseren van het stadsarchief, dat op de secretarie en weeskamer aanwezig was. Dit was een degelijk 
werk, wat, na overbrenging van het archief naar het Rijksarchief in 's-Hertogenbosch in 1882, rond 1903 
grondig werd aangetast door de inventarisator aldaar. In 1986 werd het archief in bewaring gegeven aan het 
streekarchief Nassau-Brabant, waar het heden nog berust. 
De materiële toestand is over het algemeen goed, hoewel bij sommige stukken toch wel enige schade is 
geconstateerd. 
 
2.2. Verantwoording der inventaris 
Het overgrote gedeelte van het archief heeft betrekking op de taakuitvoering van het orgaan. Stukken die 
betrekking hebben op de organisatie zijn er maar enkele. De inventarissen van Scheers in 1609 en Hetterschy 
uit 1781 bevatten ook bijna alleen maar stukken, die betrekking hebben op de taakuitvoering. De 
inventarisator op het Rijksarchief in Noord-Brabant heeft rond 1900 de oude orde ernstig verstoord. Hij heeft 
de boedelstukken gesplitst in tijdvakken met als gevolg dat veel tot stukken met betrekking op een boedel 
verspreid in het archief kwamen te zitten. Deze boedelstukken zijn weer bijeengebracht. Ook had de 
inventarisator een serie beschrijving: "542-563: Boedelstukken, 16e, 17e en 18e eeuw, 23 omslagen.". Deze 
boedelstukken, waren veelal bijlagen tot een rekening en zijn daar bij geplaatst. 
De procedure bij de behandeling van de zaken door de weeskamer is grondslag geweest voor de samenstelling 
van het archiefschema. 
Indien een ouder van een kind kwam te overlijden, werd aangifte gedaan op de weeskamer. Daarbij werd 
eventueel een bewijs van seclusie overgeleverd, en indien dat niet aanwezig was, werden de voogden 
geïnstalleerd (rubriek 4.1). Als de weeskamer niet was gesecludeerd moest men een inventaris overleggen 
(rubriek 4.2), daarna volgde eventueel besteding van een kind (rubriek 4.3) of een uitkoop of deling tussen 
enerzijds de nagelaten ouder en anderzijds het kind en zijn voogden (rubriek 4.4). Uitkoop kon ook 
plaatsvinden indien er een seclusie was. Vervolgens werd over gegaan tot het beheren van de gelden en 
goederen (rubriek 4.5). 
Het was echter mogelijk dat, indien de ouders bemiddeld waren, de boedel beheerd moest gaan worden. Dan 
werd de boedelinventaris door de organisatie beschouwd als bijlage van de te volgen verantwoording van het 
beheer. Dan is de boedelinventaris een bijlage bij de rekening, en vindt men deze boedelinventaris dus in 
rubriek 4.5. Zo kon het ook gebeuren dat na de inventarisatie van de boedel de uitkoop in hetzelfde stuk, 
achter de boedelinventaris volgde. Dan is deze ondergebracht in rubriek uitkoop en deling (rubriek 4.4). Een 
boedelinventaris kan zich dus bevinden in rubrieken 4.2, 4.4 of 4.5. Bovendien is reeds vermeld, dat de 
weeskamer in 1803 formeel was opgeheven en was opgegaan in "de kamer van finantien, politie en voogdij". 
Omdat echter de uitvoering van de taak hetzelfde bleef en de administratie en het archief gescheiden bleven 
van die van het stadsbestuur, zijn de "weeskamer"-stukken als behorend tot het weeskamerarchief daarin 
opgenomen. Enige stukken, die gelet op het door Scheers in 1609 gegeven kenmerk, zijn van het oud-
rechterlijk archief van Zevenbergen overgebracht naar het weeskamerarchief. Enkele aangetroffen stukken zijn 
overgebracht naar het oud-administratief archief van Zevenbergen. 
Besloten is op de akten van seclusie en de registers van uitkopen een nadere toegang te vervaardigen, 
vanwege het feit dat deze stukken het meest door gebruikers van het archief gebruikt zullen worden. 
 

 
 

Zevenbergen 
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Dossier boedelinventaris nagelaten boedel Neeltje Smits, gehuwd met Joost Bette (inv.nr. 
191) Staat, Inventaris, Taxatie, 1785 met Bijlagen Weeskamer Zevenbergen 
 
In het archief van de Weeskamer te Zevenbergen bevindt zich onder het in de subtitel 
hierboven genoemde inventarisnummer een dossier, dat de stukken bevat met betrekking 
tot de nagelaten boedel van Neeltje Smits, de in februari 1785 overleden vrouw van Joost 
Betten. Omdat Joost en Neeltje geen testament hadden opgesteld en er drie minderjarige 
kinderen half-wezen geworden waren, vorderden de weesmeesters een inventaris en 
hielden een register bij waarin alle belangrijke akten en stukken betreffende de 
weeskinderen werden bijgeschreven. Het gaat daarbij veelal om een verkorte Staat van de 
boedel (in de Weeskamer van Zevenbergen niet zo uitgebreid als we uit de schepenbank van 
Fijnaart gewend zijn)  en verder de bewijzen van rekening en verantwoording waarin de 
verantwoordelijken (ouder, voogden) rekenschap gaven van het door hen gevoerde beheer. 
Het dossier werd gewoonlijk afgesloten met een zgn. akte van kwijting waarin het 
meerderjarig geworden weeskind zijn of haar erfdeel accepteerde en soms ook nog beloofde 
de voogden te vrijwaren voor vervolging wegens beheer van de boedel.  
 
In het Weeskamerdossier Bette-Smits blijken de volgende documenten te zijn 
ondergebracht, door mij hier zoveel mogelijk in volgorde van datum gezet. Alles wordt 
betrokken op het overlijden van Neeske Smits op 14 februari 1785 in Zevenbergen.  
 

• Het officiële antwoord van de door de weesmeesters geraadpleegde rechtsgeleerde 
met betrekking tot het bovenomschreven verzoek van Joost Betten d.d. 26 mei 1785 
waarop zij hun afwijzing van 25 juni 1785 baseerden.93 

• De Staat en Inventaris van de boedel en goederen (boedelinventaris) van Joost 
Jansen Betten en Neeske Smits, akte opgemaakt d.d. 14 april 1785.  
 
Zo’n boedelinventaris94 is een beschrijving van de roerende en onroerende goederen van een 
persoon of gezin, maar ook van vermogen en schulden. Dergelijke ‘inventarissen’ werden 
opgemaakt om belangen van bijvoorbeeld minderjarige kinderen te beschermen. 
Het opmaken van Staat en Inventaris gebeurde vooral wanneer er sprake was van overlijden 
of van een voogdijzaak. Bij overlijden van een of beide ouders zonder testament of wanneer 
bijvoorbeeld een weduwe of weduwnaar met minderjarige kinderen ging hertrouwen, werd 
een boedelinventaris opgemaakt om de materiële en financiële belangen van die kinderen – 
hun erfdeel – te beschermen. In de 19e eeuw kwam er nog een ander aspect bij: door de 

                                                             
93 P. Vrolikkert, rechtsgeleerde in Dordrecht, 27 mei 1785, die voor zijn uitgebreide advies ruim 11 gulden in 
rekening bracht. Het komt er o.m. op neer dat, volgens Vrolikkert, Joost zijn verzoek baseert op verkeerde 
gronden omdat hij als vader (de kwaliteit van erfgenaam doet hier niet ter zake) ‘geheel en alleen tot de 
alimentatie gehouden is’. Van de eigen goederen van de kinderen mogen slechts de revenuen en eventuele 
inkomsten aan hem worden uitgekeerd, maar wat er dan nog tekort komt, blijft voor laste van de vader. Van 
het kapitaal zelf van de kinderen ‘mag niet worden afgestoten’. Joost bezit hoe dan ook en los van zijn deel in 
de erfenis een kapitaal van 1700 gulden (!jcb), stelt de rechtsgeleerde vast. ‘Hoe menig arbeidsman is er die 
zonder zulk een eigendom aen hoofd te hebben, enkel door handenarbeid een nog veel zwaarder huishouden’ 
moet voeren… Dan fileert de heer Vrolikkert punt voor punt het overige van Joosts betoog en geeft daarmee 
‘handleiding’ aan de weesmeesters om hem van repliek te dienen. Dat repliek blijkt dus zonder enig argument 
aan hem te worden doorgegeven: verzoek afgewezen. Ofwel: niet zeuren.  
94 Zie J.A. Kamermans, ‘De boedelinventaris’ in Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de 17de en 18de eeuw, 
Wageningen 1999; Th. F. Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen, z.p. z.j; zie De Boedelbank en Boedellexicon, 
Meertens Instituut Amsterdam. 
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invoering van een belasting op goederen en vermogen uit nalatenschappen (de zogenaamde 
successierechten) werden bezittingen getaxeerd om de grootte van die belasting te bepalen. 
Daarom komen sinds die tijd behalve Staat en Inventaris ook steeds meer waardebepalingen 
(de zogenaamde Taxaties) in boedelbeschrijvingen voor, terwijl het er daarvoor veelal om 
ging wát er in een boedel zat. 
In uitgebreide boedelbeschrijvingen worden de bezittingen van een persoon of gezin 
opgesomd, zoals: potten en pannen, hemden en broeken, meubelen en beddengoed, vee en 
gereedschap, boeken en paperassen, maar ook huizen en landerijen. Het lijkt een bonte 
verzameling, maar toch zat er enig systeem in de beschrijving. Deze was meestal ingedeeld 
per vertrek of per rubriek. Ook contant geld werd genoemd en ‘papieren’ die verwijzen naar 
onroerende goederen, obligaties en schulden. 
 
De Staat, Inventaris en Taxatie van Joost Betten bij het overlijden van zijn vrouw 
Neeske houden het volgende in (door mij verkort weergegeven): 

1. De datum van overlijden van Neeske Smits: 14 Februari 1785 te Zevenbergen 
2. Het feit dat er geen testament is opgemaakt 
3. De drie minderjarige kinderen en hun leeftijd: Maria van 4 jaar, Johanna van 3 

jaar en Jan van anderhalf jaar oud 
4. Het feit dat de goederen getaxeerd zijn met wederzijdse instemming 
5. Vaste goederen: een huis, schuur, hof en erf aan de Achterdijk met circa een 

half bunder zaailand , ook aan de Achterdijk tegenover het hiervoor 
genoemde huis, getaxeerd in guldens op    f   600  ----,,----,, 

6. Inschulden (het geld dat iemand heeft te innen of te vorderen). Hier betreft 
het een onderhandse obligatie groot in kapitaal   f 1194 --10 --11 
op naam van Joost Betten en ten laste van zijn vader Jan Bette, bouman en 
wonende onder de Fijnaart van dato 1 december 1780, blijkens akte van 
vestiging gepasseerd voor Burgemeester en schepenen van Fijnaart d.d. 29 
september 1777 met betrekking tot zijn gerechtelijke moederlijke erfportie 
van Geert van Meer      f      9  --10 ---8 

  van Frans van der Put      f      7  --16 --,, 
7. Paarden en beesten95  

Een zwart-bonte ongebeterde melkkoeij getaxeerd op f     45 
Een grijze gebeterde      f     45 
Twee hokkelingen      f     24 
Een paard       f     30 
Een melkkalf       f       6 

8. In de schuur 
Een windmolen      f       7 

 Een kar       f      36 
 Een hoop brandhout      f        8 
         ______________ 
         f   2012 –17 ---3 
 

                                                             
95 Voor de begrippen: ‘ongebeterde en gebeterde’ koeien: een gebeterde koe heeft de veepest of koeienpest 
doorstaan en is daarvan ‘beter’ geworden. Zij is daarmee immuun geworden voor die ziekte. Inentingen  tegen 
veeziekten waren er toen nog niet. Een ongebeterde koe is niet ziek geweest en is dus nog vatbaar. Een 
gebeterde koe was daardoor veelal meer waard dan een ongebeterde.  Een hokkeling is een eenjarige koe 
(kalf). Een melkkalf (zoogkalf) is een jonge koe die (nog) uitsluitend van de melk van het moederdier leeft. 
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De mestput achter de schuur wordt getaxeerd op   f     14 
Twintig hoenders (kippen)     f       4 
Verder enige ‘rommelarij’ in de schuur   f       2 

9. In de moos96 
Een karnton, melkton, emmers    f     10 

10. In de kelder 
Een koperen melkkan     f       2 
Een vleeskuip, tonnen, potten    f       4 

11. In het achterhuis 
Een rijzadel       f       6 
Enige rommelarij      f       2 

12. Meubelen 
Een klok       f      14 
Een kast       f        6 
Op die kast drie kommen en een strijkijzer   f        1 
Een Bijbel       f        8 
        _______ 

         f   2085 –16 ---3 
 Een snaphaan97      f         2 
     

 
Een ijzeren ketting, haal, strop, blaaspijp, tang, aspot, lamp 
en een ijzeren paard      f        6 
Een koperen theeketel     f        1 ---10 ---- 
Elf stoelen        f        2 
Een kist        f        4 
Twee tafels        f        1 --- 4 ---- 
Een rek met porseleinen theegoed (kopjes, schotels) f        1 ---10 ---- 
Een spiegeltje       f        1 
Een koffiemolentje, blikken doosjes, koperen komfoortje f        1 --- 4 ---- 
Voor de schouw enig ‘gelijewerk’ (metalen haardtang) f        1 
Een bedpeluw en kussen     f      30 
Idem dito       f      16 
Drie wollen dekens      f      12 
Een ‘kak’(kinder)stoel en een wieg    f        1 ---10 ---- 
Een paar gordijnen en rabat     f        1 ---10 ---- 
        _____________ 
        f   2168 ---5 ---3 
 
 
 

                                                             
96 De moos is een mij geheel onbekende term, die ik nergens verklaard kon vinden anders dan modder of 
gootsteen, hier niet toepasbaar. 
97 Een snaphaan is een geweer, waarbij de lont aan een haan bevestigd is, die `als met een snap affsprong`. 
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13.  Linnengoed 
Drie paar lakens      f      10 
Negen kussenslopen      f        4 –10 ---- 
Drie tafellakens en twee servetten    f        2 
Twee gordijnen en een rabat     f        1 
Een steen vlas98      f        1 –10 
        ____________ 
        f   2187 –5----3 

14. Lasten van de boedel 
Aan de vendustok99 wegens drie kavels hout gekocht op de koopdag van de 
heer M. Smolders en een varken gekocht op de koopdag van Adriaan van der 
Made        f       28 –12 
Aan Jan Timmers voor schaarhout100   f       18 
Aan Jan Timmers voor 2 ¾ zak ‘paardebonen’101  f         8 –19 ---8 
        ____________ 
        f      55 –11 ---8 

  Aan het kantoor van de heer rentmeester Anemaet 
  Een jaar pacht van de dijk     f      78 –15 
  Aan de rentmeester de chijns102 over het jaar 1784  f      11 ---5 ---9  

Eveneens voor het kantoor van de heer Pieter Anemaet de verpondingen103 
en andere lasten over het jaar 1784    f        5  ---,,--14 
Aan Nuijt de Leeuw voor landpacht (huur voor land) f        8 

  Aan Dingena Schoenmakers voor arbeidsloon  f        9 ---8 
  Aan smid Jan Verhoeven     f        2 ---4 
  Aan wagenmaker Nicolaas van Gastel   f      30 
  Aan schoenmaker Frans van der Put    f       12 –11 
  Aan zadelmaker Lambertus van Lommel   f         6 –15 
  Aan Cornelis Philipse wegens geleverde bieren  f       10 –17 –14 
  Aan timmerman Jan Geleijns voor een ‘dootkist’ etc. f       10 ---2 

                                                             
98 Een steen vlas is een oude gewichtsmaat (waarmee men vlas woog). 
99 Bij verkoop van roerend goed en vruchten van het veld sprak men over ‘bij de stok verkopen’: in het 
openbaar bij opbod verkopen. Het tegengestelde was verkoop bij prijsstelling. Een vendustok of kerfstok was  
een dunne smalle reep hout, waarop elke kerf een gekocht stuk, dat nog te betalen staat, aanduidt. Het bestaat 
uit twee aan elkander passende stukken, waarin tegelijkertijd kerven gesneden worden, terwijl ieder der 
belanghebbenden een stuk daarvan voor zich behoudt, om te kunnen weten, de een wat gekocht, de ander 
wat verkocht is. Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608.  
100 Schaarhout of hakhout is een term die gegeven wordt aan hout dat gekapt wordt van bomen en struiken 
voor gebruik. De boom wordt daarbij niet helemaal gekapt, maar tot net boven de stambasis. Op de stronk laat 
men soms een 'spaartelg' staan waaruit dan weer een nieuwe boom groeien kan. 
101 Paardenboon is een vergeten groente. De paardenboon is een snelgroeiende kleine tuinboon en wordt 
eigenlijk weinig gezien op markten of in moestuinen. De smaak is veel zoeter en lekkerder dan die van de 
tuinboon, de bereiding is hetzelfde. Paardenboon werd in Nederland al Middeleeuwen op terpen verbouwd, 
want het is redelijk bestand tegen verzilting. 
102 De chijns/cijns is een grondbelasting. Het gaat bij chijns dus om belastinggelden, eigenlijk zijn het de lasten 
die op een bepaald perceel of stuk grond rusten. Cijnsregisters zijn dan ook registers van te heffen cijnsgelden. 
De cijns heeft met grondbezit te maken. Met de betaling werd erkend dat die grond eigenlijk van de cijnsheffer 
of grondheer was. 
103 De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd 
geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die op 
het kadaster was gebaseerd. 
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  Aan de heer rentmeester wegens achterstallige tienden f      57 –10 
          _____________ 
          f    298 -- 0 ---13 
  Aan Hendrik Blommers wegens begrafeniskosten  

en verschotten104      f    150 ---5 ---8 
Aan w(eduwe?) Fops voor geleverde winkelwaren  f        8 
Aan w(eduwe?) Paguij voor vertering (eten en drinken)  
bij de begrafenis van zijn vrouw (Neeske)    f        6 ---7 ---8 
        _____________ 
        F    462 -13 -13 
 

15. Den 14 april 1785 verschijnt voor de schepenen van Zevenbergen Joost Janse 
Betten tot op heden boedelhouder van wijlen Neeske Smits, die verklaarde 
dat hij zich in het op en aangeven van de goederen, crediteuren en schulden 
getrouw heeft gedragen en dat er volgens hem niets verzwegen, 
achtergehouden of verdonkeremaand te hebben. Hij verklaart tevens bereid 
te zijn, indien hij daartoe verzocht zou worden, de deugdelijkheid van zijn 
opgave van Staat en Inventaris met een enkelvoudige eed te bevestigen.  

16. Verder verklaarden de heren President en weesmeesters met Joost Janse 
Betten dat de taxatie van de voornoemde goederen van de boedel door hen  
schepenen met genoegen is gedaan. De bedragen die achter iedere post zijn 
vermeld, daaraan moet men zich houden! Dit geheel is volgens goed en 
geldend recht opgesteld en uitgevoerd. Zo is het dus getaxeerd, 
geïnventariseerd en deze opgave gepasseerd ten huize van Joost Janse Betten 
ten overstaan van ons  
Arie Huijser en Gerrit Gerritse van Mourik, schepenen 
 

 
 
 

• Dan volgt een akte gedateerd 26 april 1785 waar Joost Janse Betten als weduwnaar 
van wijlen Neeske Smits verschijnt voor de schepenen van Zevenbergen, omdat zijn 
vrouw ‘ab intestato’, dat is zonder testament, is overleden op 14 april 1785. Joost 
heeft inmiddels Staat en Inventaris van de boedel laten opmaken, waarvan de helft 
door haar zonder testament is nagelaten. Het gaat hier over een akte van uitkoop 

                                                             
104 Verschotten zijn toegevoegde kosten zoals die voor uittreksels etc.  
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door Joost Betten, weduwnaar van Neeske Smits en zijn drie minderjarige kinderen 
inzake het moederlijke erfdeel. In een akte van uitkoop  wordt door één van de 
erfgenamen de eigendom van bijvoorbeeld een huis verworven, door de andere 
erfgenamen uit te kopen.  Joost wil in het bezit blijven van de gehele boedel, in elk 
geval van de woning  en een halve bunder zaailand ertegenover (huijs, schuur, hof en 
erve) aan de Achterdijk in Zevenbergen. Hij verklaart daartoe aan de weesmeesters 
een bedrag van vierhonderd guldens schuldig te zijn ten behoeve van zijn drie 
minderjarige kinderen, waarvan hij de moederlijke erfportie per kind bij huwelijk of 
meerderjarigheid zal uitkeren. Hij stelt zijn bezit en persoon als onderpand. Van dat 
bedrag van 400 gulden ontvangen de kinderen via de weeskamer dan de rente per 
jaar.  
 

• Een briefje met de volgende tekst: ‘Joost Bedde geniet jaarlijks van de weeskamer de 
interest (rente) van de minderjarige kinderen Maria, Johanna en Jan Bette (sic.), 
nagelaten door Neeske Smits. Het kapitaal is groot 462 gulden 5 stuivers en 11 
penningen, waarvan hij jaarlijks 16 gulden 4 stuivers en 0 penningen ‘geniet’. Hem is 
laatst betaald de intrest verschenen 9 juni 1788. Bedde komt derhalven tot 9 juni 
1789 f 16-4-0 idem 1790’, enz. t/m 1793 en met tekst over 1795. 

 
Van deze betalingen zijn briefjes opgemaakt die samengevoegd zijn tot een soort 
totaalrekening en door Joost Janze Betten ondertekend. Het loopt van 1788 tot en 
met 1808, waarbij het bedrag vermindert wanneer een of twee van de kinderen 
meerderjarig wordt. De slotregel is dan dat er 4 gulden en 18 stuivers en 5 penningen 
op 6 december 1808 door Joost Janze Betten wordt ontvangen, welk bedrag door 
hem wordt uitbetaald aan zijn zoon Jan Betten.   
Een voorbeeld van zo’n Weeskamer-interestbriefje volgt hieronder en betreft de 
betaling in het jaar 1787.   
 

             
• Tenslotte bevindt zich in het boedeldossier van Joost Betten en Neeske Smits nog een 

Extract uit de ‘Staat en onzuivere massa van den boedel en goederen’ van Cornelis 
Smits, gewoond hebbende en op 22 juni 1775 overleden aan de Noordschans onder 
de jurisdictie van de Klundert, verwezen wordt naar fol.11rto waar het volgende 
staat (translitteratie van mij, jcb) : 
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Deze 28 februari 1791 is de weeskamer van Zevenbergen ten behoeven van Maria 
Betten, Johanna Betten en Jan Betten, minderjarige kinderen van Joost Bette (sic.) als 
erfgenamen ‘bij representie’ (plaatsvervullend, vertegenwoordigend) in plaats van 
hun moeder Neesje Smits van wijlen ‘hunne moeije’ (grootmoeder) Grietje Smits 
voldaan voor de voogden zoals die in de akte worden vermeld, van het aandeel van 
het kapitaal zoals hiervoor omschreven tot      f   77 – 5  --5 
En voor interest (rente) tot heden    f   38  --1 –14 
        ___________ 
Dat maakt samen       f  115 –7 –3 
Eronder stond dat het was getekend door P. Anemaet en J.H. van Bergen 
Tevens wordt geschreven dat een en ander woord voor woord is goed bevonden  
door de ondertekende secretaris van Heijningen A. Vermeulen op 24 december 1803. 
 

De moederlijke erfportie van Joost Betten boven water 
De vragen rond de erfportie van moeder Maria Provilij (zie p. 78) bleven nog onbeantwoord 
voor wat betreft het aandeel van haar zoon Joost. In dit onderzoek naar zijn reilen en zeilen 
in Zevenbergen komt de obligatiebrief die voor zijn aandeel in de nalatenschap van zijn 
moeder door zijn vader Jan Betten aan hem is verstrekt (zie onder punt 6 ‘Inschulden’ van de 
hiervoor opgenomen boedelbeschrijving. Het bedrag komt overeen met dat van zijn zus 
Francijna, te weten  f 1194 --10 –11. De obligatiebrief is gedateerd op 1 december 1780, 
blijkens akte van vestiging gepasseerd voor Burgemeester en schepenen van Fijnaart d.d. 29 
september 1777 met betrekking tot zijn gerechtelijke moederlijke erfportie. De obligatiebrief 
zelf op naam van Joost Betten of het bewijs van uitbetaling van ‘de kapitale som’ heb ik tot 
op heden niet gevonden… 
 
We zoeken naar deze gegevens vervolgens in de schepenbank van Fijnaart, in het Register 
van allerhande zaken, waar het o.m. gaat over het vastleggen van geldleningen. Bij de 
laatstgenoemde akte van vestiging gaat het om wat we vinden in Schepenbank Fijnaart 
inv.nr. 401 fol.65rto-67, waar het bedrag van 4778 gulden, twee stuivers en 12 penningen 
genoemd wordt ten behoeve van de moederlijke nalatenschap voor de (toen) vier kinderen 
van Jan en Maria. Hieronder (p. 99) volgt het slot van die akte.  
 
Zie ook het op dezelfde datum 29 september 1777 gestelde testament in Schepenbank 
Fijnaart inv.nr. 632. Register van testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en 
uitkopen en huwelijksvoorwaarden, 1776-juli 1782 fol. 118-120 (schermpag. 130-132), in de 
marge van welk testament het voldoen van de erfportie aan Francijna (via Anthonij Vissers) 
zo duidelijk te lezen valt.  Van een schuldbrief met betrekking tot Joost is ook hier niets te 
vinden of te lezen. En dat terwijl er wel degelijk melding van is gemaakt, zoals we boven 
zagen in de boedelbeschrijving van Joost en Neeske. Het zij zo.  
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Kinderen van Joost Betten en Neeltje Smits 
Nu we gezien hebben hoe veeboer Joost Betten heeft getracht een bestaan voor zichzelf en 
de kinderen zeker te stellen, willen we kort nog nagaan hoe het leven van deze kinderen van 
Joost en Neeltje verder is verlopen.  

1. Maria Betten, geboren op 18-12 1780 te Klundert, gedoopt op 24-12 1780 te 
Klundert, overleden op 09-03 1862 te Klundert op 81 jarige leeftijd. Ondertrouw 
op 24 jarige leeftijd op 05-03 1805 te Klundert. Gehuwd 10 maart 1805 
Zevenbergen met Hermanus (Manus) Crezee, 26 jaar oud, gedoopt op 21-08 1778 
te Zevenbergen, overleden op 25-11 1854 te Klundert op 76 jarige leeftijd. Uit dit 
huwelijk Crezee-Betten komen 7 kinderen105 en een geslacht Cresee voort. 

 
2. Johanna Betten, gedoopt op 03-02 1782 te Zevenbergen, overleden op 10-04 1846 te 

Terheijden106 op 64 jarige leeftijd. Gehuwd met Leendert Tolenaars, pachter van 
's lands impost op gedestilleerd te Zevenbergen en Terheijden. Leendert is 
gedoopt op 01-05 1735 te Zevenbergen, overleden op 23-02 1826 te Terheijden 
op 94-jarige leeftijd (in het huis wijk G, nr. 168;  Overlijdensregister Terheijden 
1826, naam geschreven als Leendert Toolenaars 23-02-1826, aktenummer 10). 

                                                             
105 Zie 'De Overdracht', Klundert, 1985 p.34. Opm. Twee broers Crezee, te weten Hermanus en Leendert, 
trouwen met twee zusters Betten, te weten Maria en Johanna, voor welke vrouwen geldt: 1 vader, 
verschillende moeders. 
106 Gemeentearchief Terheijden is ondergebracht in Regionaal Archief Tilburg, waar veel informatie over 
Betten-takken in het Terheijden van de 19de eeuw te vinden zijn: 
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/terheijden. Voor Tolenaars, zoek ook naar Toolenaars, Tollenaars, zelfs 
Tholenaers! 
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Uit de overlijdensakte van zijn vrouw Johanna Bedde/Betten, (Terheijden, 1846) 
blijkt dat zij weduwe van Leendert Tolenaars was.  
Leendert Corneliszn Tolenaars was zoon van Cornelis Tolenaars en Alida/Aaltje 
Koolhaas. Hij heeft een ‘onecht’ kind verwekt (dus buiten een huwelijk) bij 
Catharina Lokers (Zevenbergen 1739-Standdaarbuiten 1804), dr. van Bastiaen 
Aertsz Lokers en Teuntje de Lange.  
Leendert was eerder gehuwd (1) met Johanna Hendrina Collemans, gedoopt op 1-
10 1721 te Gilze, overleden op 21-11 1801 te Terheijden.  
Leendert Tolenaars trouwde (2) in Terheijden (ondertrouw 24 september, 
huwelijk 9 oktober 1803, dit volgens opgave van het trouwboek van de 
Schepenbank van Terheijden107, op 67-jarige leeftijd met Johanna Betten 
(waarbij door mij -jcb- wordt opgemerkt dat Johanna 21 jaar oud was, Leendert 
67, dus een leeftijdsverschil van 46 jaar!). Tevens wordt vastgesteld dat Johanna 
en Leendert in oktober trouwden en in december van datzelfde jaar beviel 
Johanna van haar eerste kindje, zoon Cornelis. 
Uit dit huwelijk kwamen volgens het doopboek van de Nederduits-
Gereformeerde Gemeente in Terheijden108 in eerste instantie vier kinderen.  
Cornelis werd gedoopt op 26-12 1803; Alida Cornelia werd gedoopt 22-09 1805; 
de tweede Cornelis werd gedoopt 7-06 1807 en Neesje op 19-02 1809. De 
naamgeving is bij Neesje duidelijk gericht op de moeder van Johanna. 
Vervolgens maken we op uit de Burgerlijke Stand Registers van Terheijde dat er 
nog twee kinderen geboren worden:  
Hendrik Tolenaars op 08-07 1816 (vader Leendert is dan 84 jaar!) en zo’n acht jaar 
later Josina Tolenaars 04-10 1824. Vader Leendert is dan 92 jaar, moeder Johanna 
is dan 42 jaar oud; een bijzonder gezin Tolenaars in het Brabantse Terheijden. 
 

 
 

burgerlijke standregister | Terheijden 
Geboorteregister 1816 

Hendrik Tolenaars 08-07-1816 Aktenummer 32 
Handtekening van de 84-jarige vader Leendert Tolenaars 

 

 
 

burgerlijke standregister | Terheijden 
Geboorteregister 1824 

Josina Tolenaars 04-10-1824 Aktenummer 60 
Handtekening van de 92-jarige vader Leendert Tolenaars 

                                                             
107 Deze gegevens zijn ontleend aan Hans van Bragt: http://www.vanbr8.nl/terheijden/index.htm.  
108 Deze gegevens zijn eveneens ontleend aan het onderzoek en de beschrijvingen van Hans van Bragt, die 
belangrijk werk verrichtte met betrekking tot DTB-Terheijden: http://www.vanbr8.nl/terheijden/index.htm. 
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3. Johannes (Jan) Betten, arbeider (arbeider/journalier), gedoopt op 02-11 1783 in de 
Gereformeerde kerk (=NH) te Zevenbergen, overleden op 24-12 1849 te 
Zevenbergen op 66 jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 09-12 1808 te Zevenbergen, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 
28-12 1808 te Zevenbergen met Maria de Gast, overleden op 04-09 1832 te 
Zevenbergen, dochter van Nicolaas De Gast en Elizabeth Rijken.109 
Gehuwd (2) op 50 jarige leeftijd op 07-09 1834 te Zevenbergen, gehuwd voor de 
kerk op 07-09 1834 te Zevenbergen (Ger./NH) met Aaltje (Abeltje) van Woensel, 
43 jaar oud, dagloonster, gedoopt (N.H.) op 17-09 1790 te Enkhuizen, overleden 
op 13-11 1858 te Zevenbergen op 68 jarige leeftijd, dochter van Jan van Woensel 
en Janna Janse.  
 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Joost (Juste) Betten/Bedde, geboren op 05 01 1811 te Zevenbergen, gedoopt 
(NH) op 13-01 1811 te Zevenbergen (NH Dopen 1776 1811 (deel 7)), overleden op 
22-01 1848 te Someren110 op 37 jarige leeftijd. Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 
25-04 1837 te Someren met Anna Hurckmans, 38 jaar oud, geboren op 02-07 
1798 te Someren, overleden 1850 te Someren, dochter van Godefridus 
Hurckmans en Johanna Wijnen.111 
2. Elizabeth Bette/Bedde, geboren op 12-12 1812 te Zevenbergen, overleden op 
14-02 1813 te Zevenbergen, 64 dagen oud. 
3. Nicolaas Bette/Bodde/Bedde, geboren op 11-01 1815 te Zevenbergen, over-
leden op 18-05 1838 te Zevenbergen op 23 jarige leeftijd. Nicolaas Bette verhuist 
op 20 mei 1826 naar Standaarbuiten en komt later weer terug en overlijdt op 23-
jarige leeftijd (1838) in Zevenbergen. Zijn vader Jan (dan 54 jaar oud), doet 
aangifte van dit overlijden van zijn ongehuwde zoon. 
4. Hendrik Betten/Bodde, geboren op 11-01 1815 te Zevenbergen, overleden op 
24-2 1815 te Zevenbergen, 44 dagen oud. 
5. Hendrik Betten/Bedde, geboren op 23-08 1819 te Zevenbergen, overleden op 
16-09 1819 te Zevenbergen, 24 dagen oud. 
6. Neesje Bette/Bedde, geboren op 02-11 1823 te Zevenbergen, overleden 28-04 
1859 te Zwalue. Bev. Reg. Zevenbergen 1830 (volksteling), p.55: Noordzijde van 
den Havenkant 172;  Bev. Reg. 1840-1849, p.76, wonen Jan, Aaltje en Neesje wijk 
01 Zuidzijde Haven, adres Molenberg 37.  Achter Neesje’s naam staat dat zij 20 
mei 1846 is verhuisd naar Standaardbuiten. Uit Bev. Reg. Zevenbergen 1850-1860 
p. 19 blijkt dat Neesje Bette (Bedde) terug is in Zevenbergen, ongehuwd, 
hervormd en als dienstbode woont bij Leendert Ruyssenaars en Adriaantje 
Nelemans, Wijk Zandberg en Nieuwendijk op nummer 372. Zij vertrekt vandaar 3 
september 1853 naar ‘Zwalue’, Noord Brabant. Daar trouwt Neesje op 16 
september 1853 op negenentwintig jarige leeftijd met Dirk Polak, 26-jarige zoon 
van Simon Polak en Alida Griekspoor. Op 13-09 1855 wordt in Zwalue hun 

                                                             
109 Bevolkingsregister 1830 (volkstelling) woont het gezin Bedde in Zevenbergen Noordzijde Havenkant 172: 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/voorouders/resultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Bedde
/q/persoon_rol_s_0/0/q/persoon_rol_s_1/0/q/zoekwijze/s/q/register_gemeente/Zevenbergen/q/akte_type/in
schrijving?limit=1000.  
110 Zie http://eindhoven.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?ID=247046&book=O&role=D&p=1340827&lang=nl&page. 
111 Zie trouwakte landbouwer Joost Betten (26) en landbouwster Anna Hurkmans (39) Someren 25 april 1837  
http://eindhoven.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=H&id=74768.  
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dochtertje Alida Polak geboren; 05-01 1859 krijgen Dirk en Neesje een 
‘doodgeboren kindje’ en ruim drie maanden later overlijdt Neesje Bedde/Bette in 
Hooge en Lage Zwalue op 28-04 1859 in de leeftijd van 35 jaar. Dirk Polak 
overlijdt 07-01 1904 op 78-jarige leeftijd.112 
7. Elizabeth Betten/Bedde, overleden op 08-10 1817 te Zevenbergen. 

 
Tweede huwelijk van Johannes (Jan) Betten: met Aaltje/Abeltje van Woensel 
Wanneer in 1832 zijn vrouw Maria de Gast overleden is, heeft arbeider Johannes 
(Jan) Bette de leeftijd van negenenveertig jaar. Hij woont met zijn gezin in 
Zevenbergen, in het huis met nummer 172. Zoon Joost is dan 21 jaar, Nicolaas is 
17 en dochtertje Neesje is negen jaar oud. Hun kinderen Hendrik I, Hendrik II en 
Elizabeth zijn reeds overleden. Twee jaar later trouwt Jan op zijn vijftigste in 
Zevenbergen met de 43-jarige Aaltje van Woensel uit Enkhuizen.  
 
Enkele zaken uit de tekst van de huwelijksakte Zevenbergen 7 september 1834:  
Johannes Betten is ruim 50 jaar oud en arbeider, nadere gegevens bekend, zie hierboven. 
Aaltje van Woensel is meerderjarige dochter van omtrent 44 jaar, dagloonster, geboren in 
Enkhuizen 17-9 1790, dochter van Jan van Woensel en Janna Janse, beide overleden. In 
het geheel wordt melding gemaakt van 9 akten of certificaten (overlijden beiderzijds 
ouders etc.), waarvan een certificaat van onvermogen van Aaltje van Woensel door de 
burgemeester van Zevenbergen. Toen de burgemeester hen vroeg de huwelijksakte te 
ondertekenen, verklaarde zowel de bruidegom als de bruid dat zij niet konden schrijven of 
‘teekenen’. Daarom legden zij in handen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de 
eed voor hun huwelijk af, waarbij hen daarnaar gevraagd, zij eveneens onder ede 
getuigden dat ze de laatste woonplaats of plaats van overlijden van hun beider en 
beiderzijds (!) grootouders niet kenden. Ook de getuigen moesten onder ede verklaren en 
gaven aan dit niet te weten.  

  
Kinderen van Joost Betten en Tanneke Neleman 
Om te recapituleren even terug naar de basale gegevens van Joost Betten: 
Joost Janszn Betten, gedoopt (NH) op 11-09-1763 te Fijnaart, overleden op 10-09-1826 te 
Terheijden op 62-jarige leeftijd. Joost Janszn Bette doet op 09-04 1784 belijdenis van zijn 
geloof in de Nederlands Hervormde Kerk van Zevenbergen. Zijn eerste vrouw Neeltje Smits, 
zowel als zijn tweede vrouw Tanneke Nelemans komen oorspronkelijk uit Zevenbergen. 
 

Ondertrouwd (1) op 10-11-1780 te Zevenbergen, gehuwd op 17-jarige leeftijd op 10-11-1780 
te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk op 26-11-1780 te Zevenbergen (NH) met Neeltje 
Willemse (Neeske) Smits, 22 jaar oud, geboren op 13-08-1758 te Klundert, gedoopt op 
13-08-1758 te Klundert (getuige(n):Neeske Langewegen), overleden op 15-02-1785 te 
Zevenbergen op 26-jarige leeftijd, dochter van Willem Smits en Johanna van Tiel. 
 
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-jarige leeftijd op 22-04-1787 te Zevenbergen (NH). Opm. 
Beide eerste kinderen (dus uit de twee huwelijken) zijn geboren binnen 9 mnd huwelijk. 
Echtgenote is Tanneke Hendrikse Nelemans, 31 jaar oud, gedoopt op 18-04-1756 te 
Zevenbergen, overleden op 09-01-1833 te Terheijden op 76-jarige leeftijd.  
 

                                                             
112 Zie http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/. 
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doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | Gaarder Trouwen en Begraven 1761-1794 (deel 20) 
Joost Janse Bette(weduwnaar) trouwt met Tanneke Hendrikse Nelemans, j.d. , 07-04-1787 
 
Uit het tweede huwelijk 

4. Johanna (Jannigje/Jeannette/Janniegie) Bette(n), ged. Zevenbergen 19-08 1787, 
overleden op 69-jarige leeftijd te Zevenbergen 18-07 1857. 
Ondertrouw op 25 jarige leeftijd op 19-05 1813 te Zevenbergen, gehuwd 26- 05 
1813 te Zevenbergen met Leendert Crezee, 29 jaar oud, gedoopt Zevenbergen 
08-06 1783, zoon van Johannes (Jan) Chrisee/Chriezee/Crezee en Maria van der 
Heyden, overleden 17-01 1838 te Zevenbergen op 54-jarige leeftijd. Uit dit 
huwelijk Crezee-Betten zijn acht kinderen geboren.113 
 

5. Adriana Betten, geb. Zevenbergen 14-01 1790, ged. 17-01 1790 te Zevenbergen, 
overleden op 05-03 1856 te Terheijden op 66 jarige leeftijd. In de overlijdensakte 
staat ‘dienstmeid’ voor haar beroep… 

 
6. Hendrik Betten, geb. Zevenbergen 10-12 1791, ged. 11-12 1791 te Zevenbergen (DTB 

Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7). Van deze Hendrik Betten heb ik 
verder niets gevonden. 
 

7. IJda (Ida) Betten geb. Zevenbergen 22-12 1795, ged. 25-12 1795 en overleden 08-04 
1867 te Terheijden. 
In de doopakte van haar dochter IJda, 25-12 1795 wordt Tanneke vermeld als 
'Tanneke Hendrikse de Leeuw', dochter van Hendrik (Janse) Nelemans en Johanna 
(Michielse) de Leeuw, dus naar haar moeders achternaam. 

 
We zien aan de geboorteplaats van de kinderen dat Joost en Tanneke vanaf in elk geval na 
1795 in het Brabantse Terheijden wonen, ten oosten en op de hoogte van Zevenbergen.  

                                                             
113 zie De Overdracht, Klundert, p. 38, jan. 1985 en Johannis Betten…, p. 159,160.  
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doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7) 
IJda Betten, 25-12-1795 
 
Daarna komen we IJda Betten/Bedde in Zevenbergse bronnen niet meer tegen, maar 
blijkt ze in Terheijden op 03-05 1818 een zoon te baren die ze de naam Willem Betten 
geeft. In de akte wordt vermeldt dat Willem ‘onechte zoon’ is, waarvan Geerit van Os 
zegt de vader te zijn, die bij de verklaring aangeeft niet te kunnen schrijven en daarom 
niet kan ondertekenen. IJda is 22 jaar oud bij de bevalling en woont samen met haar 
vader Joost en moeder Tanneke in wijk letter A huis nummer 71.  
Op 13 juni 1818 heeft Gerrit van Os een kloek besluit genomen en trouwt hij met IJda 
Betten. Gerrit van Os is geboren in Dussen (kanton Heusden), zoon van Willem van Os en 
Geertuij van Hofwegen. Als hij trouwt is Gerrit 28 jaar, bouwmansknecht en heeft aan de 
wet op de Nationale Militie voldaan. Beide geliefden komen uit arbeidersgezinnen.  
Aan het eind van de plechtigheid verklaren zij in naam van ‘Zijne Majesteit den Koning 
der Verenigde Nederlanden in een wettelijk huwelijk te zijn vereenigt...’.  
Het kan verkeren. 
 

 
 
burgerlijke standregister | Terheijden | Huwelijksregister 1818 
IJda Betten en Gerit van Os trouwen 13-06-1818 Aktenummer 9 
 

 
 
Het wordt heel interessant als we het slot van deze akte uit 1818 nader bezien. 
Een viertal mensen wordt met name genoemd en ze ondertekenen. Joost Janse 
Betten ondertekent, maar wordt niet  in het rijtje van getuigen genoemd. IJda 
Betten tekent netjes en opnieuw moet Gerrit van Os verstek laten gaan: deze 
bouwmansknecht kan niet schrijven.. 
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Maar dan komt het verdriet hun gezin binnen. De inmiddels ge-echte, dat is tot 
zijn zoon aangenomen Willem van Os overlijdt, vijf maanden oud… Het gezin Van 
Os woont in wijk A nr. 71, ofwel: Gerrit en IJda wonen bij vader Joost en moeder 
Tanneke in.  
 
Op 11 maart 1820 wordt bij hen een zoontje geboren dat ze de naam Joost geven, 
vernoemd naar Joost Janse Betten. Vader Gerrit is dan dertig jaar en dagloner, 
evenals de getuigen, waarvan er een mede ondertekent vanwege vader Gerrits 
analfabetisme.  
 
Deze Joost van Os trouwt op 18 juni 1841 als 21-jarige timmerman uit Terheijden, 
in Hooge en Lage Zwaluwe met de eveneens 21 jarige Johanna den Rooijen. Zijn 
beide ouders Gerrit van Os en IJda Betten staan te boek als zonder beroep. 
Johanna de Rooijen wordt omschreven als particuliere en komt uit Zwalue. Joost 
en Johanna zijn beiden ‘minderjarig’. De vader van Johanna is Pieter Janse de 
Rooijen en is vlasbouman, haar moeder is Theuntje van Dubbelman en beiderzijds 
ouders zijn tegenwoordig bij hun huwelijk. De gezette handtekeningen zijn fraai: 
 

 
 

Als hij 41 jaar oud is zal Joost van Os, na het verlies van zijn eerste vrouw Johanna 
hertrouwen en wel in Terheijden op 3 mei 1861 en met de 27-jarige Maria 
Pieternella Roest uit Sluis. Joost is dan herbergier, zijn vader Gerrit is inmiddels 
overleden en moeder IJda Betten woont nog in Terheijden. De ouders van 
Pieternella zijn een schippersechtpaar uit Breskens. 
Joost van Os overlijdt als 69-jarige op 24 januari 1890 in Terheijden. Hij was 
timmerman en zijn vrouw Pieternella blijft als weduwe achter.114 
 

8. Pieter Bette, geboren op 09 04 1797 te Zevenbergen, gedoopt op 16 04 1797 te 
Zevenbergen, overleden Zevenbergen 17-01 1799. 

 
Het overlijden van Joost en Tanneke in Terheijden 
Joost Betten en Tanneke Nelemans zijn op enig moment na 1795 verhuisd van Zevenbergen 
naar Terheiden, waar Joost het officiële ambt van dijkbode uitoefent (zie overlijdensakte).  

                                                             
114 De familiegeschiedenis van IJda Betten en Joost van Os en hun gezin in Terheiden komt tevoorschijn uit: 
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-
databases/genealogie/resultaten/q/persoon_achternaam_t_0/Betten/q/persoon_voornaam_t_0/IJda/q/perso
on_rol_s_0/0/q/persoon_rol_s_1/0/q/zoekwijze/s/q/plaats_t/0?sort=datum_i&direction=asc.  
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burgerlijke standregister | Terheijden | Overlijdensregister 1826 
Overlijden Joost Betten 10-09-1826    aktenummer 43, schermpagina 23  
 
Uit deze overlijdensakte blijkt aan nieuwe gegevens dat Joost en Tanneke woonden in het huis wijk 
A, nummer 71 en zoals geschreven dat Joost er het ambt van dijkbode115 uitoefende. De naam van 
zijn moeder wordt gespeld als Maria Pervillie. Zes jaar later overlijdt Tanneke in dezelfde woning.  
 

 
 
burgerlijke standregister | Terheijden | Overlijdensregister 1833 
Overlijden Tanneke Nelemans, weduwe Joost Betten, 09-01-1833 aktenummer 2, schermpagina 1 

                                                             
115 De dijkbode was een gezworen persoon in vaste dienst van het dijkcollege, het ‘Hoogheemraadschap’ en 
had de bevoegdheid van een deurwaarder en veldwachter. Hij controleerde wegen en dijken op functionaliteit. 
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HET GEZIN VAN ISAAC EN JOHANNA IN DINTELOORD II 
 
 

 
 

Dinteloord, Westvoorstraat1 
 
 

Nu wij de geschiedenis van het gezin van Joost Betten in Zevenbergen en Terheijden naar 
voren hebben gehaald, gaan we weer verder in het onderzoek naar de gebeurtenissen en 
lotgevallen van de eerste hoofdpersonen van dit boek, Isaac Bette en Johanna Vissers.  
We zagen dat er onroerend goed in de familiekring Betten was en wat dat allemaal aan 
akten opleverde (p.70-77). Daarbij zochten en vonden we antwoord op de vraag of en 
wanneer Isaac zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn moeder Maria Provilij heeft 
ontvangen (p.78-81). We constateerden dat Isaac en Johanna testeerden (p.74-77), wat 
veelal gebeurde als er een eerste kindje werd verwacht. En op dat punt willen we nu verder 
gaan, namelijk met het onderzoek naar hun kinderen. We vinden ze in de doopboeken van 
de kerk in hun woonplaats Dinteloord, met als eerste de dochter Maria, een jaar na hun 
trouwen. N.b. De naam Isaac werd ook wel geschreven als Izaak, IJsac, IJzak, Ysac en Yzak…  
 

 
1786-1790 Doopbewijzen van de kinderen Bette-Vissers 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Maria Betten wordt gedoopt in de N.H. Kerk van Dinteloord, 12-11-1786  
De naam van de vader is hier foutief Isaac Bettem 
 

                                                             
1 De fotografie begon pas bekend te worden zo rond 1850. Deze foto’s zijn van ca. 1900, maar van Dinteloord 
zijn mij geen schilderijen of pentekeningen bekend. Vandaar dit 100 jaar in beeld ‘vooruitlopen op de 
geschiedenis’. De werkelijke situatie ten tijde van Isaac Bette zal er heel wat eenvoudiger hebben uitgezien, 
maar is ons onbekend. Op pag. 111 een pentekening van een achttiende eeuws dorpsgezicht (Krabbendijke).  
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doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Simon Bette wordt gedoopt in de N.H. Kerk van Dinteloord, 9-11-1788 
De naam van de vader is hier IJzak Bette.  
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Yzak Bette wordt gedoopt in de N.H. Kerk van Dinteloord, 14-11-1790 
De naam van de vader is hier IJzak Bette 
 
Bij deze laatste doopplechtigheid komen we een droevige situatie op het spoor.2 We zien 
hier als getuigen Anthonie Simonse Vissers en Francijna Bette optreden, zwager en zuster 
van Isaac, achter wiens vader-naam het woord ‘overleden’ de scherpte van het verdriet in 
deze doopdienst aangeeft. Vader Isaac Bette overlijdt in de leeftijd van 30 jaar op 29-10 
1790 in Dinteloord, terwijl zijn vrouw Johanna Vissers zo’n veertien dagen later hun derde 
kind geboren doet worden. Wij kunnen ons voorstellen dat dominee Hermanus Wesselink3 
enige woorden van christelijke troost aan de doopplechtigheid van de kleine, naar zijn zo 
kort geleden overleden vader vernoemde IJzak, verbonden zal hebben. Dat valt te hopen… 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
2 Zie Johannis Betten…, p. 75,76, waar eveneens de turbulente geschiedenis van de grotere familieverbanden 
van gezin Betten in die jaren wordt beschreven alsmede de spannende tijd in de Republiek.  
3 Voor de predikanten van Dinteloord: http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html.  
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Geschiedenis van de kinderen Bette-Vissers 
1. Maria Bette, gedoopt op 12-11-1786 te Dinteloord, overleden op 12-08-1840 
te Dinteloord op 53-jarige leeftijd (bouwmanse). Ondertrouwd op 18-07-1807 te 
Dinteloord, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1807 te Dinteloord, gehuwd voor 
de kerk op 02-08-1807 te Dinteloord met Marijnus (Marijn) Bom, 25 jaar oud, 
bouwman, gedoopt op 31-03-1782 te Dinteloord (getuige(n): Marijnus Belet4 en 
Judith van der Loo, grootouders van moeders zijde!). Marijnus Bom overleed 
05-07-1832 te Dinteloord op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bom en Maria 
Belet. Uit dit huwelijk: 
Maria Elizabeth Bom, Gedoopt (NH) op 07-02-1808 te Dinteloord (getuige(n): 
Johannes Bom en Elisabeth van de Linde), overleden in 1827. 
Johanna Bom,5 gedoopt (NH) op 12-08-1810 te Dinteloord (getuige(n): Johanna S. 
Vissers), overleden op 26-05-1879 te Dinteloord op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-04-1833 te Dinteloord met Jacobus van Sliedrecht 
(Jacobus Sliedregt), 21 jaar oud, geboren op 26-06-1811 te Dinteloord, overleden op 
26-01-1879 te Dinteloord op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem van Sliedrecht en 
Adriana Kostermans. 

 Johannis Bom, geboren op 27-10-1812 te Dinteloord, overleden op 22-09-1897 te 
Dinteloord op 84-jarige leeftijd (bouwknecht). 
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 05-06-1832 te Dinteloord met als (getuigen): 
Simon Bette, 42 jaar, bouwman; Leendert Cornelisse Vissers, 49 jaar, bouwman; 
Gerard van Saarloos, 32 jaar, gemeentebode en Hendrik van Nieuwenhuijzen, 30 jaar, 
bouwman) met Maria van Nieuwenhuijzen, geboren ca. 1810 te Dinteloord, dochter 
van Johannis Johszn. van Nieuwenhuijzen, bouwman, Assessor en lid van de Raad der 
Gemeente, en Heiltje Simonse Knook. 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 15-10-1857 te Dinteloord met Maria Adriana 
Vogelaar, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1836 te Dinteloord, overleden op 
24-12-1922 te Dinteloord op 86-jarige leeftijd, dochter van Pieter Johannisse 
Vogelaar en Geertje Vroon. Uit het tweede huwelijk: Frans Bom (1862). 
Isaac Johannes Bom, geboren/gedoopt 1814, overleden Dinteloord 1855. 
Frans Bom, geboren 23-08 1816, overleden Dinteloord 1863. 
Gehuwd op 02-12-1841 te Dinteloord met Pietronella Vogelaar, geboren ca. 1815 te 
Dinteloord, dochter van Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest. 
Simon Bom, gedoopt 1819, overleden Dinteloord 1880. 
Gehuwd op 22-08-1848 te Dinteloord met Lucretia Albertine Koops, geboren ca. 1802 
te Medemblik, dochter van Pieter Koops en Trijntje van Hoogstraten. 
Elizabeth Maria Bom, gedoopt 1823, overleden Dinteloord 1826. 
 

2. Simon Bette is de op z’n vader Isaac volgende stamvader in onze Bette-genealogie, 
zijn levensverhaal vormt het tweede deel van dit boek. Hier alvast de basale 
gegevens, welke later verder worden uitgewerkt, gedoopt NH op 09-11-1788 te 
Dinteloord, overleden op 31-01-1835 te Dinteloord (bouman/landbouwer) op 
46-jarige leeftijd. Simon woonde in 1828 in de Dinteloordse Mariapolder, wijk D op 
een pachtboerderij. 

                                                             
4 Voor nadere informatie Bette-Bom-Belet: zie Genealogie familie Belet: http://www.belet.nl/parenteel.htm. 
5 Voor Bette-Bom-van Sliedrecht-Vogelaar-Breure-van Dis, zie Cult. Hist. Ver. Nyen Aenwas van Nassau, 1994 
p. 91-123 i.h.b. Kwartierstaat Marijn Vogelaar, p. 95, waar Maria Bolle=Maria Bette (1786-1840). 
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Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-10-1810 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk 
op 28-10-1810 te Dinteloord (NH) met Erkje Adriaans Van Dis, 20 jaar oud, gedoopt 
op 04-04-1790 te Princeland, overleden op 13-08-1811 te Dinteloord op 21-jarige 
leeftijd, dochter van Adriaan Van Dis en Kaatje Van de Berght. 
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-05-1813 te Dinteloord (getuige(n): Marijn 
Bom, Adriaan van Dis Azn, Cornelis Vriens, Leonard Visser), gehuwd voor de kerk op 
27-05-1813 te Dinteloord met Elizabeth Timmers, gedoopt 14-10-1787 te Dinteloord, 
overleden op 18-02-1835 te Dinteloord, dochter van Jacob W. Timmers en Maria 
Vissers.6 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Catharina Bette, geboren op 16-01-1814 te Dinteloord, overleden op 

12-02-1830 te Dinteloord op 16-jarige leeftijd. 
2. Jacob Bette, bouwknecht, geboren op 12-08-1815 te Dinteloord, overleden 

op 11-02-1868 te Dinteloord op 52-jarige leeftijd. 
3. Johanna Bette, geboren op 27-11-1816 te Dinteloord, overleden op 

22-01-1901 te Steenbergen op 84-jarige leeftijd. 
4. Isaac Johannis Bette, geboren op 22-09-1818 te Dinteloord, overleden op 

23-10-1818 te Dinteloord, 31 dagen oud. 
5. Maria Bette, geboren op 09-01-1822 te Dinteloord, overleden op 09-03-1867 

te Willemstad op 45-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Willemstad met Gerardus De 
Nijs, 34 jaar oud, arbeider (Bev.Reg. Willemstad 1/90, geboren op 28-11-1824 
te Willemstad (NH), overleden op 30-06-1870 te Willemstad op 45-jarige 
leeftijd (zie voor nadere gegevens de Bette-genealogie).  

6. Isaac Johannis Bette, geboren op 09-02-1824 te Dinteloord, overleden op 
18-11-1867 te Dinteloord op 43-jarige leeftijd.  

7. Anna Maria Bette, geboren op 26-11-1825 te Dinteloord. 
8. Johannis Isaac (Jan) Bette, geboren op 19-03-1828 te Dinteloord, overleden 

op 08-07-1889 te Dinteloord (deze Johannis Isaac Bette (I) is na zijn vader 
Simon de volgende stamvader in ‘onze’ tak van deze genealogie). 

9. Adriana Johanna Bette, geboren op 07-07-1829 te Dinteloord, overleden op 
30-01-1911 te Buurmalsen op 81-jarige leeftijd. 

 
3. Ysak Betten, gedoopt (NH) op 14-11-1790 te Dinteloord (getuigen/doopheffers: 

Anthony Simonse Vissers en Francijna Bette, broer van de moeder en zuster van de 
vader). Van deze Ysak/IJzak Betten is na uitgebreid onderzoek op voor- en 
achternaam Betten/Bette in de archieven van Dinteloord en omgeving (Markiezenhof 
en RAWB) geen overlijden gevonden. N.B. De Ysak Betten die in de genealogie Belet 
wordt genoemd blijkt bij nader onderzoek een zoon van Simon Bette en Elizabeth 
Timmers te zijn. 
 
Bij het verder zoeken naar de levensomstandigheden van Johanna Vissers, blijkt 
(zoals we hiervoor al zagen), dat ze opnieuw is getrouwd, en wel in Dinteloord op 13-
11-1791, met Johannis Hendrikse Veermans, maar ook lijkt het dat ze bij hem geen 
kinderen heeft. Echter een zoontje IJsaak van Johannes Veermans en Janna Vissers 

                                                             
6 Zie de uitgebreide en zeer informatieve genealogie door Koos Los, De geschiedenis van de familie Timmers, 

een boerenfamilie uit “De Westhoek” zwermt uit, Gouda 2011 p. 329, 330, 339 verbinding Timmers/Bette. 
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wordt op 26 juli-1794 begraven in de kerk van Princeland. Hij werd drie jaar oud en 
stierf aan de ziekte roodvonk. Uit enig rekenwerk maken we op (geboortedatum 
IJsaak, trouwdatum Veermans en Vissers) dat het hier wel degelijk gaat om een kind 
van Isaac Bette en Johanna Vissers. De twee overblijvende kinderen Bette worden 
verder opgevoed door hun moeder en haar tweede echtgenoot Johannis Veermans. 
 

 
 
DTB-register | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805 schermpagina 97 
IJsaak (Veermans) begraven Princeland 26 juli 1794 (zie ook pag. 150 hieronder). 
 

 
 

Dorpsgezicht midden achttiende eeuw 
 

 
Uit het leven van polderboer Isaac Bette 
Nu trachten we terug te vinden wat er te zeggen valt over het leven dat Isaac Bette en 
Johanna Vissers en hun kinderen in Dinteloord leidden. Waar hebben zij gewoond? Wat 
deed Isaac precies voor werk? Wat geven de Dinteloordse bronnen nog prijs van een 
boerengezin tussen 1785 en 1790? Want het gaat in feite maar om een periode van vijf jaar, 
waarin Isaac en Johanna hun gezinsleven hebben geleid. Isaac heeft om de een of andere 
reden zijn moederlijke erfportie in die periode niet opgenomen. Hij zal van vader Jan een 
obligatie (schuldbrief) hebben gekregen zoals de anderen, maar heeft die niet te gelde 
gemaakt. Hoe heeft Isaac zijn boerderij gerund en vormgegeven? Was hij een veeboer als 
zijn broer Joost of landbouwer, deze Fendertse boerenzoon? Wat komen we te weten uit de 
bronnen?  
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We zullen ons daarbij vooral realiseren dat de archiefbronnen bijna uitsluitend gegevens 
bevatten met betrekking tot de ‘kruispunten’ in het leven zoals geboorte, doop, huwelijk en 
overlijden. Maar daaruit valt zeker het een en ander op te maken over de dagelijkse gang 
van zaken tot aan dingen als geloof, onderwijs, huisraad, kleding, sieraden en voeding toe. 
Het is de combinatie van al deze gegevens die ons een beetje helpen met de beeldvorming 
van Isaac en Johanna en hun gezin in het polderland rond Dinteloord.  
 
We beginnen met  

1. Het voor de schepenen van Dinteloord opgestelde mutueel langstlevende testament, 
zoals Isaac en Johanna dat ondertekenden op 2 februari 1786 (zie pag. 79-83). 
Behalve elkaar, indien langstlevend, stelden zij als voogden aan Jan Vissers, bouman 
in de Dinteloordse Mariapolder en Joost Bette, wonende onderZevenbergen. Zij 
sluiten weesmeesters uit hun boedel en sterfhuis uit (seclusie). Jan Vissers (1746-
1826) is de oudste broer van Johanna. Joost Bette is de ons bekende broer uit 
Zevenbergen, hiervoor uitgebreid beschreven. Een voorzichtige conclusie uit het 
laatste kan zijn dat Isaac en Johanna met deze familieleden goed omgingen. De 
vriendschap tussen Isaac en Jan Vissers zal hierna nader beschreven worden 
 

2. Dan heb ik in de ‘digitale’ schepenbank van Dinteloord (inv.nr. 805) een keuze 
gemaakt van de verschillende boeken (deelnummers) die iets weergeven over de 
periode december 1785 (toen Isaac en Johanna trouwden) tot en met december 
1790 (omdat Isaac in oktober 1790 plotseling overlijdt). Die boeken heb ik 
gerangschikt op datum (door te klikken op de naam/titelaanduiding waardoor ze, 
omdat in de titel ook de data verwerkt zijn, automatisch in de juiste volgorde komen 
te staan. Het zijn 260 mogelijke deelnummers. Uit die lijst heb ik de boeken bekeken 
die de door mij gezochte periode betreffen. Sommige deelnummers hebben een 
register (Recognitieboek 0165 en die van de Obligatie- en Kustingsbrieven), er blijven 
32 boeken (deelnummers) over om digitaal door te bladeren. Een flinke klus, met 
resultaat, hoewel eenzijdig. Het blijkt dat Isaac samen met zijn zwager Jan (Johannes) 
Vissers met regelmaat openbare verkopingen bezocht en er partijtjes hakhout of 
andere handel kocht. Het zijn tot nu toe de enige levenstekenen van de dagelijkse 
bezigheden van Isaac Betten. Daarvan geef ik hieronder een overzicht. 
 

 

            
 

Een perceeltje polderhakhout 
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Rechterlijke archieven | Dinteloord | Rekeningen afgelegd door van overheidswege aangestelde boedel-
beheerders, 17e-18e eeuw, alfabetisch gerangschikt schermpag. 98 van inv.nr. 805, deelnr. 0107,  
16 april 1788 
 

 
 
Het is die 16de april 1788 een drukke verkoopdag geweest met veel handel. Heel wat 
bekende Dinteloorders hebben spullen van hun gading gekocht. Er komt maar geen eind aan 
de pagina’s die de goederen beschrijven en de kopers benoemen. Isaak Bette heeft alleen 
oog gehad voor een komfoortje. Zijn naam komt in het ‘openstaande debiteuren’-register 
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aan het eind van de dag niet meer voor. Na aankoop en betaling onder de arm of op de kar 
meegenomen, denk ik zo. Blij thuis bij moeder de vrouw: kijk eens aan, Johanna, mooi 
komfoortje… kom er maar eens om, zo’n fraai warmhoudlichtje voor tien stuijvertjes… 
 
Augustus 1788 wordt in de Carolinapolder een partij spaanders, onderhorden7 en oud hout 
te koop aangeboden. Isaac gaat er met zwager Jan Vissers op uit. Daar hebben ze wat aan. 
Het is nota bene spul van zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau. Zulk 
hout laat je niet aan je neus voorbijgaan. Dus daar staan ze weer voor de rentmeester te 
bieden…  
 

 
 

Isaac hapt gelijk toe: de eerste partij is van hem. Het gaat om twintig horden. 
 

 
 
Zwager Jan Visser volgt hem hierna op de voet met wat goedkoper spul: 
 

                                                             
7 Onderhorden of horden zijn platte vlechtwerken van takken of dergelijke, ter bekleding van b.v. een talud. 



115 
 

 
 

 
 

Dan trekken ze weer gezamenlijk op met ieder een partijtje hakhout. Leuke dag geweest 
voor Isaac met de beide Jannen, Vogelaar en Vissers. Genoten! 
 
Op 26 januari 1789 koopt Isaac drie partijen van 40 boomstammen (of boompalen) en ook 
hout uit bomen die half maart gerooid moeten zijn. Mooi partijtje… nog even rooien, maar 
dan heb je ook wat. En dit alles valt te vinden in Rechterlijke Archieven Dinteloord inv.nr. 
805, deelnr. 0107.  Mooie dingen voor de mensen. 
Dan is er een vendu van losse goederen in maart 1789, maar Isaac laat zijn beurt 
voorbijgaan. Niks nodig deze keer? 
 
24 april 1789 laat hij de erwtenrijs en takkenbossen die in het dorp verkocht worden niet 
lopen. Als Jan Leest flink wat hout koopt, doe dan Isaac Bette dan ook maar twee porties… 
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26 juni 1789 nog maar weer eens samen met zwager Jan naar de openbare verkoop van 
staldeuren met post en sluitwerk en ander houtspul. Zal ik je met paard en wagen even langs 
komen halen, Jan? Samen op pad, samen kopen, samen thuis.  
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Een partijtje oude deuren gaat voor een habbekrats weg. De tweede partij is wel behoorlijk 
aan de prijs, maar het zijn dan ook fraaie deuren, goed te gebruiken op de boerderij. Jan 
Vissers staat weer naast hem en biedt op een zootje oud hout. Ja, een heel flink zootje. Hoe 
gaan ze dat thuis krijgen? Moe maar verzadigd keren ze huiswaarts, de zwagers. Opnieuw 
een mooie dag geweest. Je leest erover in de rechterlijke archieven van Dinteloord inv. 805, 
deelnr. 0107 ‘Rekeningen afgelegd door van overheidswege aangestelde boedelbeheerders, 
17e-18e eeuw, alfabetisch gerangschikt’ of je kijkt in de digitale uitgave van dat boek op 
schermpagina 220.  
 

 
 
Voordat ze naar de verkoping vertrokken, was Isaac nog even bij dominee Wesseling 
aangegaan. Dominee Hermanus Wesseling was net een jaar geleden, op zondag 6 juli 1788, 
in Dinteloord bevestigd. Hij had zijn gemeentelid Isaac Bette gevraagd om met hem mee te 
gaan naar de verkoping, want ook een dominee zit wel eens om rondhout verlegen. Direct 
na Isaacs aankoop had de predikant wat oude palen gekocht voor de afrastering van zijn 
tuin. En omdat dominees nu eenmaal niet zo goed met paard en wagen kunnen omgaan, 
was die behulpzame bouman Bette de aangewezen persoon om deze zielenherder met daad 
en paard van dienst te zijn. Zo zou het gegaan kunnen zijn… 
 
De eerstvolgende verkoping biedt Isaac weer op een veertigtal bomen van de dikkere soort 
en een veertigtal iets dunnere. Hij is nogal wat van plan, bouman Bette.  
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Je komt in die verkoopclausules trouwens ook leuke termen tegen, zoals deze: schaarhout 
staande op willige olmen en essenbomen aan of langs enige dijken en dat alles van de 
doorluchtige hoogheid ‘den Here Prince van Oranje en Nassau etc. etc.’ te koop op 15 en 16 
januari 1790. Willige olmen, waar vind je ze nog? 
 

             
 
Mei 1790 is er in de Mariapolder een verkoping olmenbomen en takkenbossen. Bette is 
weer van de partij, nu samen met Leendert Vissers, de een paar jaar jongere andere zwager. 
Daar gaan de olmen, zonder uil op de kar en naar de hoeve. Prachtig werk, Leendert. Koopje! 
Dat was dan gelijk het laatste, want we zien Isaac hierna niet meer op de vendu, niet meer in 
deze boeken. En vreemd genoeg koopt ook zwager Jan Vissers niet meer zo. De lol is eraf… 
Hoe komt dat? 
 

 
 
 

 
 

Boerderij, interieur 18de eeuw 
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Het overlijden van Isaac Bette, oktober 1790 
We gaan er maar even van uit dat ze het goed hadden samen, Isaac en Johanna op hun grote 
pachtboerderij in een Dinteloordse polder. Twee kleine kinderen, Maria van bijna vier en 
Simon van bijna twee jaar en moeder Johanna zwaar in verwachting van hun derde. Druk 
was het, maar ze waren gelukkig. Dan wil zeggen… 
 
Isaac had zich de laatste tijd niet zo lekker gevoeld, soms had zijn gezicht een beetje een gele 
glans. Dit herkende Isaac totaal niet: soms kon hij opeens misselijk worden, kreeg koorts en 
lag op bed te rillen. Na een tijdje ging de ermee gepaard gaande pijn wel weer over, maar 
kwam een paar dagen later onverwachts in alle hevigheid terug. Johanna had het er 
helemaal niet op, want haar Isaac at weinig en vermagerde zienderogen. Begin oktober 
waren de pijn- en koortsaanvallen opeens hevig toegenomen. De plaatselijke chirurgijn en 
apotheker, ene Carolus Lambertus Smet8 hadden ze er niet bij willen vragen. Die had teveel 
een smet op zijn blazoen en trouwens, iedereen kon wel vaststellen dat er, met de enorm 
zieke Isaac, geen kruid tegen gewassen was. Gal en rotkoorts (ook wel kwijlkoorts genoemd)  
is een ziektebeeld dat we in de archieven van de achttiende eeuw met regelmaat 
tegenkomen en steeds als oorzaak van overlijden9.   
 
Om een lang en verdrietig verhaal verder achterwege te laten: 29 oktober 1790 overlijdt 
Isaac Bette op dertigjarige leeftijd. In de kerkelijke aantekening die dominee Hermanus 
Wesseling erover maakt, lezen we dat hij een dag later in de kerk van Dinteloord begraven 
zal worden.  
Isaac laat de jonge weduwe Johanna Vissers (32) achter, met hun twee kinderen, Maria 
(bijna 4 jaar), Simon (bijna 2 jaar) en drie weken na zijn overlijden wordt Ysak geboren (en 
zoals we eerder zagen op 14-11-1790 gedoopt, p. 109 en 110). 
Hoe gaat de jonge weduwe Johanna, in verwachting van haar derde kindje, nu verder met 
haar leven? Hoe groeien de kinderen van Isaac en Johanna op? Wie helpt op de boerderij? 
 

                                                             
8 Een paar jaar geleden (in 1788), was er een kwestie aan de gang geweest in Dinteloord met de chirurgijn 
Carolus Lambertus Smet, zoon van Carolus Smet, die op 16 augustus 1785 in de ouderdom van 54 jaren aan 
longontsteking overleden was en lange tijd als bevoegd chirurgijn en vroedmeester in de gemeente had 
gediend. Na diens dood hadden moeder en zoon het bedrijf voortgezet. De zoon noemde zich ook chirurgijn; 
de moeder dreef voornamelijk het winkeltje, waarop een groot bord prijkte met het aanmatigende opschrift 
"Apotheek". Moeder en zoon Smet hadden voor de chirurgie en de apotheek geen enkel diploma of opleiding; 
bij de dood van vader Smet was hun in feite afgeleide bevoegdheid geheel vervallen. Reeds op 26 maart 1787 
had de domeinraad van de prins van Oranje aan het gemeentebestuur opdracht gegeven aan deze ongewenste 
toestand een einde te maken. Op 20 juni 1788 stelde de baljuw in de vergadering van de regenten voor, om 
eindelijk maatregelen te nemen. Carolus Smet had nimmer enige opleiding genoten, noch bij zijn vader noch 
elders, zeker niet in de anatomie of het ‘ontleden van kadavers’, wat toch een eerste eis was voor het 
uitoefenen van de chirurgie, laat staan dat hij enig examen had afgelegd. Bovendien had hij nooit admissie of 
toelating gevraagd. Zijn onbevoegd optreden moest beschouwd worden als een hoogst verwerpelijke 
aanmatiging, zelfs als een openlijke minachting van het gemeentebestuur. De regenten besloten dan ook hem 
te laten aanzeggen, dat hij binnen drie dagen zijn winkel moest sluiten en dat hij geen enkele handeling meer 
mocht verrichten als zogenaamd chirurgijn. De volgende dag ging de gerechtsbode Smet dagvaarden om voor 
de schepenen te verschijnen. Deze gaf hem het antwoord mee, dat hij het in zijn praktijk te druk had en 
daarom geen tijd had om te komen. Op 21 juni herhaalden de regenten hun bevelen. Moeder Smet had 
inmiddels laten weten dat de winkel van haar was en niet van haar zoon, doch deze uitvlucht accepteerden de 
schepenen niet, die hun bevel tot sluiting herhaalden. Ook zij werd op het raadhuis ontboden en kwam 
evenmin opdagen. Zo bleef de zaak een tijd hangen, totdat op 11 februari 1790 moeder Smet overleed; zij was 
53 jaren oud en is op de 14de in de kerk begraven. Carolus Lambertus Smet overlijdt te Dinteloord in april 1795.  
9 Zie Bijlage IV, Epidemieën in Nederland 1712-1900, waarin dit ernstige ziektebeeld vele malen voorkomt! 



120 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805 
Overlijden Isaac Jansse Betten Dinteloord, 29-10 1790 (archiefnr. 802, deelnr. 7) 
 

 
Een bijzonder overlijdensregister 
 

 
 

 
Het is bepaald opmerkelijk dat in dit register van overlijden van de Nederlands Hervormde 
Kerk in deze jaren 1772-1805 zo nauwkeurig wordt aangetekend wat de doodsoorzaken zijn. 
Daarbij lezen we of er begraven werd op het oude kerkhof, op het nieuwe dan wel in de 
kerk. Voorin dit register is een alfabetische naamlijst van gestorven personen ‘binnen de 
heerlijkheid van Princeland en dorpe Dinteloord’ van 27 april 1772 tot en met 27 oktober 
1795. Elke historische onderzoeker die in dit gebied en deze periode werkt, zal de opsteller, 
de heer G.C. Struijk van Bergen er dankbaar voor zijn. Isaac Bette is de enige Bette die 
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gedurende deze periode in deze plaats is overleden. En ze waren nog maar net gesetteld. 
Alle bekende Dinteloordse familienamen komen op deze wijze gerangschikt naar jaartal en 
op alfabet voorbij. Een ongekende bron voor genealogen met een statistische interesse. Aan 
het begin van dit boek vinden we een soort inhoudsopgave. Na de zomer van 1795 stopt 
deze nauwkeurige manier van beschrijven op een bladzijde met een enorme inktvlek en gaat 
m.b.t. het jaar 1796 daarna op een bescheiden manier verder (zie schermpagina 98 e.v.). 
 
Op de pagina waar Isaacs overlijden wordt vermeld, vinden we in de hieronder staande 
eerste rij gegevens van leeftijd en doodsoorzaak. De tweede rij is uit een willekeurige 
bladzijde van dit boek: ziekten en oorzaken van dood en verdriet uit het 18de eeuwse 
Dinteloord. 
 

5 jaar, koors 
28 jaar, kinderziekte 
4 maand, tering 
1 ½ jaar, rotkoors 
2 jaar, kinderziekte 
31 jaar, kinderziekte, borstkwaal en pleuris 
24 jaar, pleuris 
30 jaar, gal en rotkoors 
2 dage, stuijpe 
8 maanden, stuijpen 
2 jaar, kinderziekten 
7 maanden, kinderziekte 
1 jaar, kinderziekte 
32 jaar, kinderziekte 
leeft. onb. (boerenknegt), pleuris  
1 jaar, aan het water 
 
35 jaar, pleuris en rotkoors 
45 jaar, hete koors en borstkwaal 
37 jaar, ontsteking in ’t bloed en zware koorsen 
38 jaar, ontsteking in ’t hooft 
25 jaar, tering en verval van krag 
60 jaar, pleuris op de borst 
79 jaar, koors/kwaad 
13 jaar, rode loop 
leeft. onb., de sprow 
27 jaar, rotkoors 
39 jaar, borstziekte 
18 jaar, teering 
54 jaar, stoffen die sig tot en mee hebb geset 
39 jaar, zwart gal, ernstig koors 
92 jaar, verval van kragte 
 
Aan het eind van de maand juni 1789, als de overledenen opgeschreven zijn, vinden we een 
soort samenvatting, gerangschikt naar leeftijd en ziektebeeld.  
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doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805  
1789 schermpagina 80 
 
Een paar pagina’s verder (schermpagina 82), aan het einde van het jaar 1789, wordt er zelfs 
een overzicht van de doodsoorzaken gegeven met onderscheiden leeftijdsgroepen en 
verdeling man/vrouw over dat jaar: 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805  
1789 schermpagina 82 
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In het begin van dit register, na de alfabetische opsomming, is een lijst opgenomen van 
‘vreemde en onbekende personen’ die in Dinteloord en Princeland zijn overleden tussen 
1772 en 1792 (schermpagina 19). Daarin komen we de volgende schrijnende, tragische 
situaties tegen:  
 

• Een passant bij de weduwe Mouw overleden, genaamd Piet 
• Een meisje, de naam onbekend, op de hoef van Timmers 
• Een vreemde jongen, gestorven in het Hol 
• Een opgevist persoon 
• Een vreemde vrouw gestorven ten huize van Magiel Grotenboer 
• De man van gemelde vrouw, mede onbekend 
• Een arme vrouw, gestorven bij Casper Freij, naam onbekend 

 

     
 

‘Onbekende persoon’ , zwerfster met knaagdier, ca. 1800 
 
 
Gal en rotkoors 
De wijze waarop in die dagen over deze ziekte werd gesproken was niet mis te verstaan. Er is 
een verhandeling over de kwaadaardige rotkoorts, in 1772 geschreven door Maximiliaan 
Jacob de Man, die als medisch doctor aangemerkt staat en dus een universitaire opleiding 
gehad moet hebben. In het Betuwse Maurik heeft deze ziekte in het laatst van 1770 en 1771 
geheerst en De Man schrijft dit boek voor de Gedeputeerde Staten van Nijmegen, tot nut en 
welzijn van de ingezetenen van dorpen en anderen op het platteland.10  
 

                                                             
10 Voor een moderne verhandeling over geboorte, sterfte en medische zorg in de achttiende eeuw, zie Paul 
Brusse ‘Bevolking en sociale verhoudingen’ in Geschiedenis van Zeeland 1700-1850, Zwolle 2013. 
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Als toegift voegt de auteur er nog een hoofdstukje over de ‘zweevende veepest’ aan toe. 
Baat het niet dan schaadt het niet. 

 
 

 
 

 
De tekst blijkt een buitengewoon breedvoerige beschrijving van oorzaken en ziektebeelden 
van deze epidemische ziekte. Tussen de regels door komen nog enige ongemeen 
antisemitische opmerkingen naar voren, met betrekking tot een met naam genoemde Jood 
en ‘de morssigen aart der gemeene Jooden’ (d.i. van de Joden in het algemeen…) die: ‘zeker 
een geschikte gelegenheid vormt om een heel dorp, ja een geheel land met een vernielende 
besmetting aan te steken’. Verschrikkelijke stigmavorming. Het boek is een wonderlijk 
samenraapsel van gedachten en meningen, dat veronderstellingen aandraagt over zaken 
waardoor deze ziekten zouden kunnen zijn ontstaan.  
 
Uit een Verhandeling door Frans Godert van Lynden van Iemmen over de droogmaking van 
de Haarlemmermeerpolder blijkt dat het niet zomaar om een enkeling gaat die 
kwaadaardige koortsen krijgt, maar dat gal en rotkoorts als een epidemie werd beschouwd.  
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en even verderop over de gevolgen van de besmettelijke rotkoorts: 
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Rien Poortvliet schetst en schildert op indrukwekkende wijze  
in zijn boek ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ het leven van de mensen 

in vroeger eeuwen en citeert de berijmde Psalm 103 uit 1773 over de  vergankelijkheid  
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Dood en begraven, rouw en rouwgebruiken  
Op het platteland sloot men vroeger algemeen de luiken op de sterfdag. Ze bleven gesloten 
tot op de dag van de begrafenis. Dit gebruik is zeer algemeen geweest, ook in de steden en 
dorpen. Toen men meer en meer huizen zonder luiken of blinden ging bouwen, sloot men de 
gordijnen. Op de dag van de begrafenis werden de kerkklokken geluid. Hoe rijker de familie, 
des te langer er werd geluid, want dat kostte geld. Daar trok de stoet op voor de begrafenis 
van Isaac Janze Betten. Diep verdrietig en hoogzwanger loopt Johanna achter de baar, 
bijgestaan door familie en vrienden uit Dinteloord, Fijnaart en de Mariapolder. Ze zou zich 
een lange periode in het zwart kleden.  
 
 

 
 
Zo waren er heel wat bijzondere situaties die met dood, begraven en rouw samenhingen.  
Als de persoon overleden was, werd het ‘aanzeggen’ op het platteland door de buren 
gedaan. Zij kwamen in het huis van de overledene (sterfhuis) bijeen en trokken briefjes met 
de namen aan wie zij de doodstijding moesten aanzeggen. Dit kon dichtbij, maar ook veraf 
zijn. Soms moesten ze een dag lopen, maar iedereen die het moest weten, werd persoonlijk 
aangezegd. Later werd dit overgenomen door een ‘aanzegger’, deze was altijd deftig in het 
zwart gekleed en meldde zich bij de betreffende persoon aan de voordeur in plaats van de 
gebruikelijke achterdeur om het nieuws te vertellen.  
 
De dode werd veelal begraven in een lijkhemd, ook wel doodshemd genaamd. Het leek op 
een normaal boerennachthemd en was gemaakt van soms zelf gesponnen en geweven 
linnen. Het behoorde heel vroeger tot een van de eerste stukken die een bruid maakte voor 
haar uitzet. Het was bijvoorbeeld op de Zuid-Hollandse eilanden de gewoonte van de bruid 
om dat hemd in haar eerste huwelijksnacht de dragen, daarna werd het gewassen en 
opgeborgen op een speciale plek in de linnenkast. Het werd pas weer te voorschijn gehaald 
bij het overlijden van deze persoon. Het hemd werd met naald en draad genaaid. De naald 
werd bij het opbergen in de linnenkast onder in het hemd gestoken en als deze persoon 
overleden was, werd de naald gebroken en in de doodskist gelegd. Ook werd de naald soms 
in het vuur gegooid, zodat hier niets van overbleef. Dit ritueel was echter zeer plaatselijk.  
 
In de Middeleeuwen werd de overledene meestal op een baar begraven. Pas in de 
zeventiende eeuw ging men over naar het begraven in doodskisten. De dorpstimmerman 
had altijd wel enkele kisten in voorraad staan, alleen bij de rijkere families en mensen met 
bovengemiddelde lichaamsmaat moesten kisten nog gemaakt worden. Sommige rijke 
boeren hadden de eikenplanken voor hun, zoals ze dan zeiden ‘houten overjas’, al vanaf hun 
trouwdag klaar staan. Bij de gewone man was de kist echter van ruw, ongeverfd hout zonder 
hengsel of enige andere versiering.  
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Meestal werden de luiken van het sterfhuis geheel gesloten. Het was in sommige streken 
van ons land de gewoonte op het sterfhuis een of meer vensterluiken uit de hengsels te 
lichten en op de grond te zetten tot de dag na de begrafenis. Ook de luiken van de naaste 
buren werden aan een zijde gesloten, zodat links openstaande vensterluiken ‘vertelden’ dat 
de gestorvene links van dit huis woonde of andersom. Bij de huizen zonder vensterluiken 
werden witte lakens voor de ramen gedaan en op de dag van begraven waren ook de ramen 
van de buren op deze manier gesloten. Zodra een sterfgeval plaatsvond, werd in het 
sterfhuis de klok stilgezet. Ook werden de spiegel en de schilderijen omgedraaid of met een 
zwarte doek omhangen en bij de rijkeren werden de bloemen uit huis weggedaan. Aards 
vertoon werd zoveel mogelijk vermeden. De spiegel en de schilderijen bleven omgedraaid 
tot de eerste maandag na de begrafenis. De volwassen ‘directe’ familieleden droegen voor 
een periode een gite (gitzwarte) rouwspeld op hun kleding.  
 

 
 
Eeuwenlang vond bij terugkomst in het sterfhuis het rouwmaal plaats. Bij zulke uitvaart-
maaltijden werden grote hoeveelheden rundvlees, varkensvlees, speenvarken, hammen en 
kaas verorberd, naast grote hoeveelheden wijn en bier. Een begrafenis zonder drank was 
ondenkbaar en je vindt er de afrekeningen nog van in de archiefstukken. Zelfs de doden die 
door de diaconie werden begraven, wilde men de schande van een begrafenis zonder het 
zogenoemde dodenbier besparen. In Brabant en Limburg kwam dit gebruik nog voor in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Het is nu veelal vervangen door de koffie-en-
broodmaaltijd ter afsluiting van een begrafenisplechtigheid. In Rooms-Katholieke kringen is 
op sommige plaatsen de meer uitgebreide ontmoeting en maaltijd met rijkelijke hoeveelheid 
sterke drank nog steeds in zwang.  
 
Een rijke bron: de Staat, Inventaris en Taxatie Isaac Bette 6 juli/1 oktober 1791 
Dan komt in het onderzoek van de Rechterlijke Archieven van Dinteloord een tekst naar 
voren die veel informatie verschaft over de eerste hoofdpersoon van dit boek. Het betreft de 
opgave van de boedel die we Staat en Inventaris noemen.11 We zijn inmiddels een half jaar 
verder en je vraagt je af hoe Johanna met haar inmiddels drie kinderen het maken. Zoals we 
weten (pag. 108) is kort na het overlijden van zijn vader, de kleine Yzak geboren. Eind 
oktober 1790 overlijdt vader Isaac, half november ziet zoon Ysac het levenslicht. Wat een 
emoties voor moeder Johanna Vissers! Halverwege het er op volgende jaar laat ze haar 
boedel opmaken, uit welke bron wij nu de volgende gegevens naar voren halen. Naast de 
vele wets-juridische taal en het erin opgenomen mutuaal langstlevende testament, komen 
we na het hieronder opgenomen deel van het eerste blad de volgende gegevens over het 
leven van het polderboerengezin van Isaac en Johanna Betten tegen: 

                                                             
11 RA Dinteloord, Minuten van boedelinventarissen met akten van uitkoop, scheiding of deling, 2e helft 17e-
begin 19e eeuw, archiefnummer 805 deelnummer 0072 schermpagina 656 t/m 670(!), Staat en Inventaris 
boedel IJzak Janse Bette en Johanna S. Vissers 6 juli 1791/1 oktober 1791. 
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1. De Staat is geformeerd (door schepenen of anderen, die ervoor tekenden) op 6 juli 1791 en 
gesloten (goederen en schulden, ‘bonij, malij en zuivere boedel’ zijn bepaald en de regel van 
het testament is daarnaar uitgewerkt zodat het deel van de nalatenschap van Isaac voor 
Johanna en dat voor de kinderen vast staat. 

2. We lezen dat Isaac wat zijn beroep betreft genoemd wordt: ‘bouman in de Mariapolder’, 
waarmee dus de omgeving van hun woonhuis/hoeve bepaald is: een boerderij in de 
Mariapolder ten zuiden van Dinteloord. 

3. De dood van Isaac wordt hierin op 23 oktober 1790 gesteld, het DTB Dinteloord geeft 29 
oktober als ‘zal morgen in de kerk begraven worden’. 

4. Het mutueel testament d.d. 2 febr. 1786 wordt genoemd, alsook de drie door Isaac nagelaten 
minderjarige kinderen, waarbij ter requisitie, dat is de vaststelling van de feiten, Johanna 
Vissers wordt bijgestaan door Messieurs Johannis Vissers en Leendert Vissers (broers van 
Johanna, jcb), bouwlieden in de Mariapolder, op 6 juli 1791 als de akte wordt opgemaakt. 

5. Haar broers zijn daar bij aanwezig als de door Johanna aangestelde deelvoogden over de 
goederen van haar drie minderjarige kinderen. De akte van aanstelling voogden is van 6 juli 
1791 (dus dezelfde dag, jcb). Te vinden op inv.nr. 805, deelnr. 0166. De kinderen zijn Maria 
(4), Simon (2) en Ysaac van 8 maanden oud. 

6. Johanna Vissers heeft de opgave van de goederen gevraagd uit te voeren en Cornelis Provisi, 
loco Praetoris Simon Knook en Johannes Voogelaar hebben als schepenen en commisarissen 
de taxatie opgemaakt daarin bijgestaan door secretaris Pierre Jaques Lalau als secretaris van 
het dorp Dinteloord en de Heerlijkheid Princeland en wel in guldens van twintig stuivers, 
‘stuijvers en penningen naar advenant’ (dat is naar verhouding, naar evenredigheid, jcb). 

7. Zoals gezegd wordt dan het hele mutuaal testament van 2-2 1786 in de akte overgenomen, 
waarin ook de legitieme portie van de kinderen wordt vermeld. 

8. Dan blijkt ook het aanstellen van deelvoogden Jan Simonsen Vissers en Joost Janse Betten, 
de seclusie (uitsluiting) van de weeskamer en de verwijzing naar het aasdoms of Noord-
Hollands versterfrecht. 

9. Vervolgens begint de opgave van de vaste goederen en blijkt ‘in deze boedel zijn geen vaste 
goederen gevonden’, hetgeen wil zeggen dat Isaac en Johanna de boederij en landerijen van 
hun werkzaamheid in pacht hebben. We zien dus eerst ‘het bezit’ van deze boedel Betten. 

10. Ook zijn er geen obligaties. Blijkbaar heeft Dingena Dirke voor het kindsdeel van Isaac (nog) 
geen obligatie laten opmaken en heeft Isaac er niet op gestaan dat hij zijn deel kreeg. 
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11. De contante penningen in de boedel zijn zeventig gulden. 
12. Het eerste wat dan beschreven wordt heeft als titel ‘Kleederen, gout en zilver van de 

overleedene’. Dan worden opgesomd: een zilveren zakhorloge getaxeerd op 30 gulden, een 
paar zilveren broeksknopen voor 7 gulden en een paar zilveren schoengespen van 6. Een 
Bijbeltje met zilveren sloten komt niet hoger dan 6 gulden. Samen maakt zijn goud en zilver 
49 gulden. Een man van weinig opsmuk, zou je zo zeggen (vergeleken met andere ‘Staten’). 

13. En dan volgen de kleren. Het staat er als volgt: een zwarte lakense rok, broek en camizool, 
getaxeerd op 30 gulden. Een sergie rok, broek en camizool op 12, een sergie overrok met een 
lakense broek en camizool voor 10 en een sergie rok met broek en camizool voor 2. Een 
linnen kiel en broek, twee hoeden, zeven paar kousen en een paar wanten, twee paar 
schoenen, zes hemden voor 15 gulden, drie hemdrokken, twee onderbroeken en drie 
rouwlampschj (wat dat ook maar zijn kan) en dan hebben we de hele garderobe van Isaac 
Betten gehad, welke wordt geschat op 81 gulden alles bij elkaar. Tenminste wat de opgave 
betreft. Als we hierna de opgave van Johanna’s klederen en goud opsommen, valt het 
geringe van Isaacs kleren op. Mogelijk heeft Johanna een half jaar na Isaacs dood echter al 
wel van zijn kleren aan anderen ‘overgedaan’.   

14. Johanna heeft: een paar gouden krullen en zilveren ijzers, drie snoeren bloedkoralen met een 
gouden slot, een ketting met zwarte koralen en een gouden slot, een zilveren beugeltas, een 
mes met een zilveren heft en een schaar met zilveren ogen en idem ketting, een zilveren 
snuifdoosje en ‘eau de la Reine’ doosje, een zilveren naaldenkoker, punthaak en vingerhoed, 
een zilveren lepel en een boek met zilveren sloten alsook een paar zilveren gespen. Die hele 
zilver-en goudkraam wordt geschat op 86 gulden en 10 stuivers. 

15. Dan volgt de garderobe van Johanna. Dan gaat het om 17 mantels, 21 rokken, een keurslijf 
met een korset van 13 gulden, drie hemdrokken, een zestal voorschoten, zes rode 
oostindische voorschoten, acht Friese voorschoten en vier daagse, drie paar witte mofjes, 
vier paar zwarte mofjes, enige kanten mofjes, twee strooien hoeden en negenentwintig 
hemden, vijf paar kousen en vier paar sokken, een paar schoenen en drie paar muilen, zes 
Frek mutsen, acht rouwmutsen, nog eens acht mutsen en idem ondermutsen met zes 
strijkbanden, veertien neteldoekse halsdoeken, twee fijtels en vier zakdoeken, drie neersels 
en vijf paar mouwen, drie zwarte zijden doeken, zeven zakken en veertien zakdoeken, zeven 
halsdoeken, twee paar mouwen, vijf beuken, en nog enig ‘vrouwegoed’. Deze garderobe 
wordt geschat op driehonderdachtentachtig gulden. Dan nog de kleren aan het lijf: een muts 
en ondermuts, twee haldoeken, een beuk, een mantel, een sloof, een hemdzak, een hemd, 
een set rokken, een paar kousen en idem schoenen. ‘Aan het lijf’ werd geschat op 27 gulden, 
dat maakt de garderobe van vrouw Johanna Bette geschat op 415 gulden.  

16. Het goud en zilver en de kleren van de drie minderjarige kinderen, zogezegd het lijfssieraad 
en lichaamsgebruik ervan, die worden als memoriepost, dus onbepaald opgenomen. 
Opmerkelijk is wel dat het hier genoemd wordt, gelet op de jonge leeftijd van de kinderen. 
Mogelijk een voorbeeld van wat wij nu noemen: ‘standaardprocedure’. 

17. Dan volgt een opsomming van de meubelen en de goederen. Om de windsels en de ‘luuren’ 
(luiers) en getelde speldekussens hier nu maar niet allemaal te gaan opschrijven, beperk ik 
mij tot bijzonderheden en maak een totaalsom van dit onderdeel. Het valt op dat er nogal 
wat (kinder)dekens worden geteld. Het moet ’s winters ook gruwelijk koud geweest zijn op 
de slaapkamers van zo’n boerderij in de polder. De zaken die verband houden met het 
slapen, dus bedden en beddengoed blijken een behoorlijke waarde te vertegenwoordigen. 
Vooral de bedden waren blijkbaar veel geld waard. Het gaat verder over negen tafellakens, 
achttien servetten ‘in soort’, ruim achtenveertig el linnen, wat te denken bij tien pond garen, 
veel vlas en een zemen lap. Alles bij elkaar voor 220 gulden bed- en andere goederen. 

18. Dan gaan we naar de grote keuken. Daar staat een eiken kabinet van zesendertig gulden en 
daar hangt een Friese klok van achtentwintig gulden. Verder een spiegel, verlakte blaadjes, 
bennetjes, porseleinwerk, theepot, melkkan, suikerpot, zeventien kommen, zestien schotels 
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en borden in soort. En dan opeens vinden we in de keuken een set rijpistolen12 en een 
beddenpan.13  

 

                                    
 
 

19. Een metalen vijzel kom je in alle boerenhuishoudens wel tegen, zo ook hier. Twee strijkijzers 
met hun rooster, dat begrijpen we wel, maar wat zijn nu drie mutsen koppen en wat stellen 
we ons voor bij een ijzerrek met omtrent honderdvijftig ijzers… Vijf stoven laten zien dat ze 
het in de kerk niet koud wilden hebben. Schouwkleden, bedgordijnen, je kunt je er iets bij 
voorstellen. Maar bedenk eens dat een bed, een bedpeluw, twee kussens, twee dekens en 
twee lakens het in die tijd kapitale bedrag van vierentachtig guldens kostten! 

20. In het op(per)kamertje staat weer een eiken kabinetje, met behalve de veelvoorkomende 
theebusjes ook acht pond kaarsen. Er hangt een spiegel en er staan in het kabinetje veertien 
niet nader benoemde boeken. Verder een mosterdbak en een tabakstonnetje. Een koperen 
suuster met een broederpan. Een tobbetje wordt er gevonden alsook een kapstok, verder 
gordijnen en rabbatjes. 

21. In de zogenoemde afhang (een afdak of een aanbouwsel) hangt een rek met porseleinen 
kopjes, letterlijk drie en een half dozijn porselein ‘teegoed’ en of het dan nog niet genoeg is 
volgt er nog zo’n set met drie dozijn porseleinen kopjes, theepot, melkkan en suikerpot en 
nog een set van twee en een half dozijn bruin theegoed. Trekpot, melkkan, mosterdpotje en 
suikerpot, uiteraard blikken doosjes bij de vleet, met en zonder suiker, flessen, wijn- en 
bierglazen, een tinnen bierkan, een set tafelmessen met vorken, een kastje, ‘bennetjes’, 
tafelringen en weer zes porseleinen kommetjes, bedgordijnen en een zogenoemde val, twee 
paar gordijnen voor de glazen (ramen) en een schouwkleed. En er staat een bed, opgemaakt 
met peluw, twee kussens, twee lakens en twee dekens voor nota bene tweeënzeventig 
gulden. Verder een kinderbedje met toebehoren, een spiegel, een rek met zes schotels en 
tien borden, twaalf schotels, acht kommetjes, een suikerkommetje en… twee ‘quispedooren’ 
(spuugbakken voor pruimtabak). Een plaat, een haardijzer en een vuurlepel. Een theestoof 
met een schenkketel en een ‘leij’. Uiteraard weer een tafeltje met schoteltjes en… een 
wiegstoel!  

22. Dan op weg naar de kelder. Daar vinden we een wastobbe met een stoel, twee roomtonnen 
met wat room erin, vijf flessen en een pot, vier tonnetjes en twee potten met vet. Een 

                                                             
12 Een rijpistool is een pistool in een holster of onder/aan een riem. Het wordt daarom ook wel riempistool 
genoemd. Ook werden zulke (lange) pistolen tussen de riem en het lijf gestoken, dus zonder holster en werd 
evt. tijdens het rijden op een paard gedragen. De benaming was ook: vuursteenslot ruiterpistolen (afbeelding).  
13 Een beddenpan was vaak van koper met een gesloten onderpan en een deksel met kleine gaatjes. De 
beddenpan diende voor het voorverwarmen van het bed in koude tijden. Hij werd gevuld met gloeiende 
kooltjes of houtskool. Het werd ook wel in een munnik (metalen kooiwerk) geplaatst om brandgaten te 
voorkomen en een groter oppervlak te kunnen verwarmen.  
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zeeptonnetje met een zouthamer.14 In de kelder vinden we verder vier kruiken. De staat is 
hartje zomer opgemaakt, maar reken erop dat je in de winter blij was met zo’n 
warmwaterkruik. Een koolschaar en vanzelfsprekend weer potten en pannen. Twee 
botervloten met de boterstoel.15 De hoeveelheid boter wordt getaxeerd op acht gulden en 
omdat het daartoe gewogen moet worden staat er een balans met schalen en gewichten. 
Hé, daar vinden we een stroopton, een olieton en een bankje om daar eens rustig wat van te 
proeven. De serie schotels, borden, potjes, pannetjes, kannetjes en tonnetjes zet zich ook 
hier weer voort. Behalve een kannetje azijn vinden we hier ook stellingen met bier voor 
zevenentwintig gulden, twee bakken met brood. En dan gaan we verder naar de… keet. 

          een boterstoel 

23. In de keet hangen twee rekken met vierentwintig tinnen lepels. Zestien kommetjes en een 
vistijl (?) met zeven borden. Zeven schotels voor de schouw. Een provisiekast met een 
koffieketel en twee bosjes (van wat dan ook maar☺). Een rekje met glijegoed, 
theeschoteltjes en –glaasjes. Een koperen rasp met een suikerschaar16 met weer eens tien 
blikken doosjes, twee tafels, dertien stoelen, een haardplaat, haardijzers, een asschop, een 
vuurtang, blaaspijp en de bijbehorende ketting voor de koperen ketel. Daarbij twee 
schutsels… en een kakstoel, een wieg en een bed met toebehoren. Twee bedgordijnen, een 
rabat en een schoorsteenkleed. Opnieuw een bed, peluw, twee kussens, twee dekens en 
twee lakens; dit beddenspul voor 60 gulden. Daarbij elf vorken, een mes en een bennetje. 

24.  In de karnmolen staat een karn17 met toebehoren, een rek met houten lepels, een roerijzer 

                                                             
14 Een zouthamer is waarschijnlijk een zoutstrooibus met een hamerstelen handvat waarmee men het zout kon 
strooien als er bijvoorbeeld vlees werd gerookt. Het begrip is bepaald onbekend. Het kan even goed gewoon 
een houten hamer zijn waarmee hard geworden brokken zout werden stukgeslagen tot kleinere stukken. Er 
werd voor de bereiding van voedsel veel gebruik gemaakt van keukengerei. De functie van sommige van deze 
instrumenten is voor latere generaties zelfs bij benadering niet vast te stellen.  
15 Een boterstoel behoorde bij de huisraad van boerengezinnen die zelf boter bereidden. Je komt deze huisraad 
tegen in oude opsommingen zoals: ‘melkteelen (teilen?), boterpotten en boterstoel.’ Daarmee is het gebruik 
nog niet bekend, maar mogelijk was het een opklapstoeltje om tijdens de langdurige boterbereiding even te 
kunnen gaan zitten. 
16 Een suikerschaar is een veelal ijzeren schaar met stompe, platte punt. Sommige suikerscharen hadden meer 
weg van een knijptang met platte bekken, waarmee men hard geworden suiker in kleinere stukjes ‘knipt’. Er 
bestaan ook moderne uitvoeringen van, voor het doormidden knippen van suikerklontjes. Thee en koffie 
werden al vroeg gezoet en dit gebeurde ook wel door het drinken ervan met een stukje suiker in de mond. Men 
noemde dit het drinken ‘op klont’. Men kookte suikerwater tot het flink verdikt was en goot het dan uit, zodat 
er na het uitharden losse ‘plaatjes’ suiker ontstonden. Deze werden dan met de suikerschaar in kleinere stukjes 
geknipt (de voorlopers van onze klontjes).  
17 Een karn is een kuip die gebruikt wordt bij de bereiding van room en boter. Het was in de oudste vorm een 
houten kuip met een stamper, bedoeld om er room tot boter in te karnen. Later werd het een ton die met de 
hand (weer later motorisch) aan het draaien werd gebracht, waardoor de room tegen de inwendig 
aangebrachte schotten werd geslagen en ging boteren.    
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met een broodschop en de bekende ‘enige potten en pannen’. Een ijzeren pot met een 
koperen ketel, een koperen koffieketeltje en een koperen schuimspaan en een sauspan. 
Verder een lamp en schrepel,18 een hangijzer, een sok en een luiwagen.19 Verder vinden we 
er twee melktonnen, twee schoppen en een boterbak, aardewerk en glijewerk, drie emmers, 
een teemes (theemuts), drie handvegers en een blik en een koperen fornuis. Je kunt in de 
opsomming zien dat de taxatie heel eenvoudig gedaan werd door opsomming van wat men 
zag. De handvegers vertegenwoordigden een waarde van vijf stuivers en het fornuis tien 
gulden. Wat men zag, dat schreef men op. En het was gewoon tussen de werkzaamheden 
door, want men constateerde: twee koperen kannen met melk en een koperen trechter (het 
dagelijkse proces was in volle gang). Een melkstoel stond er, een gieter en twee zeven.  

 

    
 

‘Vrouw schrobt de vloer met een luiwagen’ 
Jan Luyken, wed. Pieter Arentsz & Cornelis van der Sys (II), 1711 

 
Dan blijkt dat in de karnmolen ook de opslag van het vlees was, want men schrijft: 
vierhonderdtien pond spek á vijf stuivers het pond (ruim 102 gulden) en vijftig pond gerookt 
vlees (7 gulden). Acht zakken tarwe vertegenwoordigden de waarde van 52 gulden. Negen 
zakken bonen kostten 22 gulden en een zak haver 1 gulden en een stuiver.  
 

25. Dan vervolgen we onze tocht door de boerderij en komen we in het portaal om vandaar 
omhoog te gaan naar de zolder. In het portaal zien we twaalf kussens (even weggelegd?) in 
een baktrog en de opnemers constateren een hoopje (schuur)zand dat ze op een gulden 
schatten.  
 

26. We stommelen omhoog en komen terecht op de zolder van de afhang. Hier blijkt dat het om 
een nogal grote aanbouw gaat, waarboven blijkbaar een flinke kamer is te vinden, met twee 
grote bedden en alle toebehoren aan lakens en dekens en peluwen, zoals steeds geschat op 
ongeveer 40 gulden per stuk, deze twee op 75 gulden. Dit alles, samen met de bedgordijntjes 

                                                             
18 Een schrepel is een klein handwerktuig dat gebruikt werd en wordt voor het wieden van onkruid in de tuin. 
Het is een kleine versie van een ander stuk tuingereedschap, de hak. De hak is een soort schoffel, die naar 
achteren is gericht, wat het makkelijker maakt om in zware grond of bij hakvruchten (aardappelen of bieten) te 
gebruiken. De hak wordt net als de schrepel door de grond getrokken, de schoffel wordt geduwd. 
19 Een luiwagen is een schrobbezem waarmee vloeren met een harde bovenlaag met water en zeep schoon 
geboend kunnen worden. Jan Luyken tekende en beschreef veel van die achttiende eeuwse huisraad in Het 
leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen: Pieter 
Arentsz. II (wed.) en Cornelis van der Sys, 1711. 
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wekken de indruk dat het hier om een knechten- of meidenkamer gaat.  In de hoek staan een 
dozijn rijshouten bezems en een ragebol (raagshoofd). Via een steile trap gaat het dan nog 
hogerop en komen we… 

 
27. op de bovenzolder van de afhang, waar de uitrusting voor het paardrijden direct opvalt: een 

rijzadel met een toom en holsterkappen. Een wonderlijke verzameling rommelarij volgt: enig 
touw, twee koppelriemen, een speenband (wat het ook maar zijn mag), twee ‘hoosen’ 
(waarschijnljk hoge kousen zonder voeten) en een snijvel20, een oude snaphaan, een 
stapeltje van dertig korenzakken en een zaaikleed21. Even verderop liggen een (koren)maat, 
vier korenschoppen en een zolderveger (soort zachte bezem). In de hoek twee tarwezeven 
en een gerstzeef. Daarnaast staat een vlees(hak)blok en er ligt een klerenrek. Twee 
vleeskuipen en een onbestemd kistje, vier kleerstokken en een ‘viermand’.22 Er staat daar 
tegen de wand nog wat gereedschap: een pik (met een haak)23 en een herp.24 We zien een 
balans met schalen en gewicht (10 gulden), een kist met meel en een zeef, daarnaast nog 
een kist en een zaadzeil met toebehoren (50 gulden), timmermansgereedschap, geschat op  
30 gulden en een tweetal visfuiken. In al deze gereedschappen en boerderij-hulpmiddelen 
komt de bezigheid van Isaac en Johanna wel tot uitdrukking.  

 
28. We stommelen achter elkaar de twee trappen weer naar beneden en begeven ons in het 

gevolg van Johanna en de beide opnemers, haar broers Johannis en Leendert Vissers naar de 
grote boerenschuur. Daar vinden we een deel van de beestenboel en het grote landbouw-
gereedschap. Een zwarte merrie van vier jaar oud wordt op 120 gulden geschat. Een vosje25 
(ruin)26 op 130, een zwarte ruin van 10 jaar op 140, en de zwarte van negen jaar die ernaast 
staat ook op 140. Een zwarte gekolde merrie27 van veertien jaar oud wordt geschat op 90 
gulden, een zwart blesje van 10 jaar op 150 en een van negen eveneens op 150 gulden. Daar 

                                                             
20 Voor het vinden van woorden en hun betekenis brengt een oud woordenboek soms uitkomst, bijvoorbeeld: 
Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen (ed. Ewoud 
Sanders), Verba, Hoevelaken 1993 (facsimile van uitgave 1899) welk woord we vinden onder de volgende link: 
http://www.dbnl.org/tekst/beer004woor01_01/beer004woor01_01_0023.php#s0853.  
De hier gegeven betekenis van huichelaar is niet relevant. Ook leest men bij snijvel dat het gaat om het vel dat 
van een dier (kip, geit of zelfs koe) gesneden is bij het slachten. 
21 Een zaaikleed is een grof-linnen schort, dat de zaaier ombindt bij het zaaien, en waarvan hij het onderste 
gedeelte met de linkerarm vasthoudt als een soort zak waarin hij het zaad meedraagt, terwijl hij het uitstrooit 
met de rechterhand.  
22 De term ‘viermand’ kom ik nergens tegen. Het kan in dialect een vuurkorf zijn, maar het begrip is mij 
onbekend gebleven. Het is mogelijk een verschrijving (het aantal vier nog in het hoofd hebbend, en dan wijzen 
op een klerenmand, wat met het klerenrek en de kleerstokken mogelijk lijkt.  
23 Een pik(haak) is in dit geval een landbouwwerktuig dat gebruikt werd in combinatie met een zgn. zicht. Het 
bestaat uit een houten steel van ongeveer 60 cm met een licht gebogen haak van 15 cm loodrecht erop. Het 
werd gebruikt door een pikker om graan te maaien in combinatie met de zicht. Het graan werd ermee 
samengerold. Daarna werd dit graan door bindsters met een handje halmen samengebonden tot een schoof 
(garf of korenschoof). Deze schoven werden dan te drogen gezet, door meerdere schoven tegen elkaar te 
plaatsen tot een ‘hok’. 
24 Een herp is mogelijk eveneens een haakachtig stuk landbouwgereedschap.  
25 Een vosje is wat wij gewoonlijk een bruin paard noemen. ‘Vos’ is een roodachtige kleur waarvan de tint kan 
variëren van heel licht tot donker als koffie. Een ‘vos’ paard heeft per se geen zwarte manen of staart. 
26 Een ruin is een gesneden (gecastreerde) hengst en heeft veelal een wat rustiger gedrag. 
27 Wat een gekolde merrie is, blijft enigszins raadselachtig. Het meest voor de hand liggend lijkt, dat het wijst 
op een gevlekte vacht. Zoals het bij het begrip gekolde kat gaat om een kat met verspreide strepen en kollen 
(korte kleurplekken). Het woord wordt gebruikt voor zowel een merrie als voor een ‘zwarte gekolde ruin’, als 
voor een ‘vale gekolde gebeterde kalf dragende vaars’, dus een jonge koe die eenmaal gekalfd heeft. Deze 
voorbeelden kwam ik tegen in teksten uit de 18de eeuw.  
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staan dus 7 paarden voor een totaal van 880 gulden. De voorliefde voor Friese (zwarte) 
paarden heeft Isaac zo te zien van zijn vader Johannis Betten overgenomen.  

 
29. Na de paarden komen in de opname van deze staat en inventaris de … beesten. Aan de dijk 

(waaraan de grond en boerderij van Isaac en Johanna ligt) staat ‘een zwarte ruggeling 
koeij’28, twee zwarte bonte koeien, een rode ruggeling koe en zo gaat het nog even door, tot 
we aan de dijk bij de boerderij 10 koeien tellen voor een geschatte gezamenlijke waarde van 
573 gulden. Op een ander niet met name genoemd stuk weiland (‘elders’) grazen vijf 
tweejarige ossen en een aantal ‘vaarsen’, samen 150 gulden. Daarbij lopen zeven 
melkkalveren (56 gulden). Op het erf van de boerderij zijn er verder drie varkens, waarvan er 
twee ‘overlopers’ genoemd worden (60 gulden) en 50 hoenders (15 gulden).  

 

 
 

Een rode en zwarte ruggeling koe   
 

30. En zo scharrelen we door naar de schuur met het landbouwgereedschap. Wat daar al niet 
staat en ligt! Vier wagens, waarvan er een ‘speelwagen’ wordt genoemd, die evenveel moet 
opbrengen als de andere rijwagens. Die was voor ‘het uit rijden gaan’, draverij en plezier 
bedoeld. Ze staan samen geboekt voor 135 gulden. Hier valt te denken aan kleinere en 
grotere boerenwagens, waarvoor een of meerdere paarden gespannen werden.29  
 

            
 

      Boer met paard en wagen, schilderij van Cornelis de Bruin 

                                                             
28 De Nederlandse witrug, witrik of ruggeling is geen koeienras, in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd 
vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleuraftekening soms vererft, soms niet. Bovendien is er 
grote variatie in de kleuraftekening. Er zijn dieren die de witrik aftekening op een egaal haarkleed hebben, 
naast symmetrisch gespikkelde dieren en bijna witte witrikken (rik=rug) met alleen gepigmenteerde oren en 
soms gevlekte poten. Uit: http://www.dekleineduiker.nl/dieren.html  
29 Over paard en wagen en paardentuig in Brabant: http://www.trinakria.ch/Paard_en_wagen_1.htm; zie ook 
Bernard van Dam, Oud-Brabants Dorpsleven , De Stichting Brabants Heem, 1972. ISBN 90 70 197 02 2. 
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Verderop staan twee aardkarren30 met het daarbij behorende molbord31, de stouwbrug32 
met enige rommelarij. Verder zien de opnemers ‘enig tilhout op de stallen’. En daar ligt een 
rolblok33, daar staat een kalkkist34, er is een windmolen35, een wan36 met twee kiemmanden. 
 

  
 

Schonen, in de wind het kaf van het koren scheiden 

                                                             
30 De aardkar (erdkèr) diende voor het vervoer van stalmest, aarde, strooisel en het bijeen rijden van b.v. 
aardappelen, in het algemeen voor werk waar geen al te grote laadruimte voor nodig was. De laadruimte kon, 
in tegenstelling tot die van de hoogkar, gekiept worden zonder dat men het paard moest uitspannen. Daardoor 
kon de voerman zonder verdere hulp, de hele lading in één keer lossen. Dit lossen ging met een tamelijk 
ingenieus, voor die tijd moderne mechaniek. De zgn. hoogkar werd bij grotere ladingen gebruikt zoals bij het 
binnenhalen van tarwe, graan en hooioogsten, het afleveren van grote vrachten aardappelen, wortels enz. en 
niet te vergeten bij het vervoeren van kalveren en varkens. 
31 Voor een uitgebreide verhandeling over aardkarren, molborden in verschillende soorten, ook in Brabant, zie  
https://books.google.nl/books?id=BwgsAAAAYAAJ&pg=PA241&lpg=PA241&dq=wat+is+een+molbord&source=
bl&ots=3XL3bMZwbg&sig=yts89Pd27jAHGxROVjNIDb2CQG8&hl=nl&sa=X&ei=qG2uVLSyH8exPLHIgOAG&ved=0
CD0Q6AEwBQ#v=onepage&q=wat%20is%20een%20molbord&f=false, zoals in de uitgebreide verhandelingen 
op velerlei gebied door H.C. van Hall, W. Vrolik en G.J. Mulder in het vierde deel van hun Bijdragen tot de 
natuurkundige wetenschappen, Erven H. Gartman, Amsterdam 1828. 
32 Wat het landbouwgereedschap ‘een stouwbrug’ is, heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk heeft het van 
doen met het stouwen (hoog opladen) van veel hooi op een boerenwagen, bijvoorbeeld zij-of achterkant-
verhoging van de wagen.   
33 Om de grond na het zaaien goed aan te drukken, gebruikte men een zwaar rolblok dat door een paard over 
het land getrokken/gerold werd. 
34 Een kalkkist kan eenvoudigweg een kist zijn met kalk erin. De kalk werd o.m. gebruikt bij verbetering van 
landbouwgrond. Maar het kan ook een bak zijn waarin de kalk wordt geblust, of waarin gebluste kalk met zand 
en water tot metselspecie wordt bereid. Tenslotte en wellicht meer voor de hand liggend op een boerderij, valt 
te denken aan de bereiding van bietsuiker. Het is dan een kist of bak waarin het ruwsap door middel van 
ongebluste kalk gezuiverd wordt. 
35 Bij een windmolen valt hier te denken aan een klein model wiekenmolen waarmee men het teveel aan water 
in het polderland via sloten trachtte te lozen. Voor de geschiedenis van de polderwindmolen, zie   
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_4/rep_big_stuf_gemalen_02.html&main_frame. 
Het kan ook nog gaan om een klein wiekenstel waarmee men de windrichting vaststelde. 
36 Een wan is een platte, gevlochten mand, waarmee graankorrels en kaf omhoog gegooid worden, zodat de 
wind het kaf wegblaast en de graankorrels terugvallen in de wan. Het wannen is de oudste methode voor het 
scheiden van de graankorrels van het kaf. Hiervan komt het gezegde: het kaf van het koren scheiden. 
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Dan zetten wij met de opnemers onze tocht in en om de boerderij van Isaac Betten en 
Johanna Vissers voort en komen… 
 

31. op de werf. In algemene zin is een boerenwerf de plaats waarop het boerenhuis, de schuren 
en de hooiberg staan (de hooibergen vaak wat meer achteraf, in verband met brand-
gevaarlijke situaties). Men noemt het ook wel het boerenerf. Een boerenwerf/erf is de hele 
plaats direct om de boerderij of de open plek tussen boerderij en schuren, waaraan ook de 
stallen en kippenhokken gelegen zijn. Men droogde er onder meer het melkgereedschap en 
zat er genoeglijk op een bankje in de zon te keuvelen. Immers, op het boerenerf vond een 
deel van het sociale leven van een boerengemeenschap plaats. Daar vinden we ook de 
grotere boerenwerktuigen (vaak onder een groot afdak).  
Hier eveneens, want we lezen over drie sleden met drie zwingen37, twee driezwingen met 
twee hondsknippels, drie zesbalkse eggen, drie vijfbalkse eggen38 en vier ploegen39. Kijk, hier 
zien we opeens de grootte van het boerenbedrijf van Isaac oplichten. Zo’n groot aantal 
eggen en ploegen wijst op een boerderij met meerdere knechten en veel land om te 
bewerken. Dat Isaac veel land te bewerken had, zal uit het verdere van deze staat en 
inventaris blijken. 

 

 
 

Het ploegen met twee paarden en zwingen 
                                                             

37 Een zwing is een dwarshout voor een door paarden te trekken landbouwwerktuig of voor een paardenwagen 
(koets). Door middel van de zwing werd het paard voor het trekken vastgemaakt. 
38 Een eg is een land- en tuinbouwwerktuig waarmee grond zaaiklaar wordt gemaakt. Het is een raamwerk van 
hout, waarin op regelmatige afstanden ijzeren pennen van 7 cm lengte zitten. De eg wordt voortgetrokken met 
een touw, met de hand of door een paard. Vóór het zaaien wordt de grond geëgd, waardoor er kleine geultjes 
in de grond ontstaan. Na het zaaien wordt nog een keer geëgd, waarbij het zaad met de grond wordt bedekt. 
Hierna wordt de grond vaak nog met een rol(blok) aangedrukt. 
39 De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas 
wordt gezaaid of geplant, te keren en te verkruimelen. De ploeg is een doorontwikkeling van de eerder 
genoemde hak (zie noot 17). De oude haakploeg werd oorspronkelijk getrokken door mensen of lastdieren 
zoals ossen en paarden. De door de grond schuivende haakploeg woelde de grond slechts open. Een volgende 
ontwikkeling was het monteren van een keerblad ofwel rister onder de ploegboom die ten slotte werd voorzien 
van twee wielen aan de voorzijde. Daarmee was de keerploeg geboren. Deze keert de grond om, zodat de 
ondergrond boven komt en het oppervlak met onkruiden, wortels en resten van een vorige oogst 
ondergeploegd worden. Ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en 
afwatering verbeteren en het zaaien en ontkiemen van het gewas beter gaat. Bij het keerploegen worden de 
restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en het opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die 
als meststof dienen. 
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Van de werf lopen we een schuur binnen en zien daar ook weer van alles en nog wat. 
Rommelarij, maar ook een paar horren en drie ‘leeren’, dat zijn ladders die tegen de muur 
staan. Verderop een baggerbeugel40 en een partijtje brandhout met daarbij een heel aantal 
houten palen die wel voor 40 gulden worden geschat. Ook zien we daar een gareelhuis, met 
daarin de touwen voor de paarden, als ze voor een ploeg of rijtuig gespannen worden. 
 

32. Dan komen we in het wagenhuis. Daar ligt een hoopje turf, maar ook de rijkap die gebruikt 
werd om de mooiste boerenwagen te kunnen rijden bij minder fraai weer. Er staat ook een 
kinderwagentje en daarbij vijf hooivorken, een kruiwagen en een teerton waar nog wat teer 
in zit. Twee spaden en een schop, twee zeisen; drie schroefhaken, twee grondzeisen en een 
hooirijf. Negen garelen met tuigen erbij en een lamp voor op de wagen. Een slijpsteen, een 
waterbak en een kalverbak.  

 
Dan hebben we alles in en om de boerderij wel zo’n beetje opgenomen en gaan we naar de weiden 
van Isaac die in de Annapolder liggen. Want ook daar heeft hij beesten lopen en die moeten ook op 
de Inventaris. Ja, het is behoorlijk doorakkeren op zo’n opnamedag… 
 

33. Daar in de Annapolder lopen twee tweejarige blesse merries van Isaac, van samen 180 
gulden, verder een eenjarige zwarte merrie van 60, een eenjarig vosje ruin idem, zes 
hokkelingen (eenjarige koeien) getaxeerd op 120 gulden het set, drie veulens voor samen 
120 gulden en een grijze vette koe die voor 60 wordt getaxeerd alsook een zwarte voor 
hetzelfde bedrag.  

 
Omdat we nu toch in de Annapolder zijn, nemen we daar eerst de vruchten van het veld op. 
 

34. Den blok op de kaart getekend met de letter A groot vier gemeeten bezaaijd met rogge, 
getaxeert per gemet op dartig guldens bedraagt     120 guldens.  
Het blok met de letter B groot 4 gemeten 35 roeden bezaaid met zaad, getax. 308. 15 
Het blok met de letter C, 3 gemet 9 roeden bezaaid met gerst, getax.  181. 16  
Het blok met de letter D, 1 gemet 193 roeden, met duivenbonen41 en wik   59. 3.3  

 Het blok met de letter E, 90 roeden weiland, getaxeerd gebruik       2. 8  
 Het blok met de letter F, 1 gemet 41 roeden weiland, idem (afgerond jcb)     9. 1 
 Het blok met de letter G, 2 gemet 285 roeden weiland        23. 12 
 Het blok met de letter H, 3 gemet 41 roeden weiland      25.  1 
 Het blok met de letter J, 1 gemet 290 roeden ‘zijnde braak’     49.  3 
 Het blok met de letter K, 275 roeden ‘zijnde braak’       22. 18 

                                                             
40 De baggerbeugel is een soort schepnet met een lange steel. De steel van de baggerbeugel was soms wel zes 
meter lang. Aan het uiteinde van de steel zit een ijzeren ring waaraan aan de voorkant een schraapplaat is 
bevestigd. Aan de achterkant van de ring bevindt zich een net of mand. De baggerbeugel komt uit de 
turfwinning, maar werd door boeren ook wel gebruikt om hun sloten schoon te houden. Men schepte vanaf de 
kant of van een schuit in het water het verrotte riet en gras van de bodem van de sloot, wierp het op de kant 
waar het droogde en later werd opgehaald. Overigens werd ook wel op deze wijze turf gestoken, die gedroogd 
als brandstof dienst deed.  
41 De duivenboon is een oeroud landbouwgewas. Het is een van de vroegst gecultiveerde bonen en verwant 
aan de eetbare wilde plant vogelwikke. De duivenboon heeft een prima opbrengst en heerlijke smaak, het is 
een klein, subtiel tuinboontje en groeit tot ongeveer een halve meter hoog. Net als de bij de tuinboon bloeit de 
duivenboon prachtig, is een lust voor het oog en 6 à 8 weken later ook voor de mond. Dan zijn de bloemen 
getransformeerd naar heerlijk gevulde peulen. Isaac en Johanna wisten wat lekker was. Dat wil zeggen… 
vreemd genoeg werden duivenbonen ook als veevoer geteeld! Omdat de voederwikke (wik) daar eveneens 
voor bestemd was, zal dat ook wel voor de duivenboon van Isaac en Johanna gegolden hebben.  
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 Het blok met de letter L, 2 gemet 1 roeden bezaaid met tarwe       120.  4 
 Het blok met de letter M, 5 gemet 13 roeden bezaaid met gerst      302. 12 
 Het blok met de letter N, 3 gemet 193 roeden bezaaid met tarwe      145. 14 
 Het blok met de letter O, 2 gemet 18 roeden weiland            16.  9 
 Het blok met de letter P, 3 gemeten 100 roeden weiland          26.13 
 Het blok met de letter Q, 4 gemet 296 roeden ‘zijnde jonge mee (meekrap), 

en is verhuurd aan Willem Burgers           259.  6 
 
Nu we alles in de Annapolder hebben genoteerd en getaxeerd, gaat de weg weer naar de hoeve in de 
Mariapolder, om dáár de vruchten van het veld op te nemen: 
 
 Het blok met de letter A, 2 gemeten 286 roeden weide,            23.11 
 Het blok met de letter B, 6 gemet 145 roeden bezaaid met tarwe        324.  3 
 Het blok met de letter C, 6 gemet 114 roeden bezaaid met tarwe        255.  4 
 Het blok met de letter D, 6 gemet 241 roeden bezaaid met tarwe        272.  2 
 Het blok met de letter E, 6 gemet 273 roeden weide            55.  5 
 Het blok met de letter F, 7 gemet 7 roeden bezaaid met bonen         252.16 
 Het blok met de letter G, 5 gemet 296 roeden bezaaid met vlas         269.  8 
 Het blok met de letter H, 6 gemet 278 roeden, 

waarin is een gemet 278 roeden weide en een gemet 35 roeden rogge, samen         30. 
in datzelfde blok nog 166 roeden klaver getaxeerd op             10. 
en het overige in hetzelfde blok 3 gemet 99 roeden tarwe          166.10 
Het blok met de letter J, 8 gemeten 252 roeden  
waarin is 4 gemet 120 roeden zaad             352. 
en in hetzelfde blok 4 gemet 132 roeden braak             111. 
Eindelijk het blok met de letter K, 7 gemet 49 roeden bezaaid met bonen           257.17 

 
Verder lezen we over ‘Den Elting van den dijk’ voor het resterende van het seizoen          22. 
De vruchten ‘in den hoff en boomgaard’               10. 
‘Het way en grip hooij’                  60. 
De hekken, heiningen en tuinen aan de voornoemde stukken land             50. 
 
Het ‘bonij’42 (opbrengsten) van deze boedel bedraagt dan een somma van   9205.  8. 12 
 
Dan moeten Johanna en haar twee broers de schulden van de boedel Betten-Vissers onder ogen 
zien te krijgen.  
 
Aan rentmeester Creijghton (of J.D.C. van Marle, dan wel Willem Klercq, zijn opvolgers voor 
1790,1791)43 moet betaald worden voor de pacht van de hoeve in de Mariapolder  

                                                             
42 In de uitdrukking boni et mali staat boni voor het batig saldo ofwel overschot en mali voor het nadelig saldo 
ofwel tekort. Wij zouden zeggen: debet en credit.  
43 Rentmeester Creijghton is Jacob CREIJHTON, gedoopt te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 19 sept. 1734 (get: 
Hubertina Creijghton, Johannes Creyghton), baljuw, rentmeester, dijkgraaf en ontvanger te Dinteloord, 
benoeming op 12 januari 1764, eervol ontslagen in 1792, overleden te Dinteloord op 3 aug. 1794; weduwnaar 
Maria Regusta Rietveldt, ondertrouw (2)/trouwt Dinteloord/Helmond op 29 aug./14 sept. 1778 Wilhelmina 
Henrica KOOIJMAN, geboren te Zaltbommel op 11 sept. 1735, overleden te Dinteloord waarschijnlijk vóór 7 
september 1795, dochter van Adriaan COIJMAN en Johanna Elisabeth WALKAERT ECHTELIER, ondertrouw (1) te 
Amsterdam op 5 okt. 1759, trouwt aldaar (Walenkerk) op 23 okt. 1759. Jacob Creijghton was inwoner van 
Dinteloord en rentmeester van 1764-1790. Hij werd opgevolgd door Jan Dirk Christiaan van Marle in 1790. Na 
hem kwam in 1796 Lodewijk Fesquet van 1796-1797, waarna Willem Gerard van der Grijp van 1798-1810 
rentmeester namens de Domeinraad was (Ambtboek NDR inv.nr. 678). 
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en daarbij de landen in de Annapolder over het jaar 1790     1397.19.  8 
De pacht van de dijk over 1790 aan de rentmeester te betalen        48.  6 
De pacht voor hoeve en landen over 1791 aan de rentmeester   1331.  8 
De pacht van de dijk over 1791 aan de rentmeester           46. 
De helft van de reparatiekosten (van weg en dijk en hoeve? jcb), voor zover die  
nu bekend is en voor zover die ten laste van de gebruikers komen voor 1790      90. 
Dan volgen de (geschatte) reparatiekosten voor 1791            128.10 
Verder is er een afspraak (bestand) van tienden met Leendert Vissers 
‘in compagnie’ gepacht voor de som van         145. 
Verder is de boedel nog schuldig aan diverse ambachtslieden       142. 
Dan moet het geld (de huur) aan de dienstboden (!) nog betaald worden 
alsook aan de vaste knecht en de koeienwachter samen voor         59. 
Tussen de regels wordt nog geschreven ‘den meijd’         12. 
Het weiden van beesten was uitbesteed bij Simon Breure,  
zowel hier (Mariapolder) als op het Hoogezand tot de datum van deze opmaak       18. 
 
De zogenoemde doodschulden (kosten van de begrafenis) van Isaac Janse Betten zijn uit de 
algemene boedel betaald en moeten dus nu voor de helft als schuld voor de boedel worden 
opgevoerd (voor de helft van de nalatenschap afgetrokken), maar Johanna wil voor zich geen 
restitutie daarvoor en schenkt haar deel aan haar kinderen, daarom is het als ‘Pro Memorie’ 
genoteerd. 
Johanna zal verder ‘de jura’ = de iure = volgens het recht) uit haar eigen beurs betalen wat 
verschuldigd is aan de heren baljuw, schepenen, secretaris en gemeentebode vanwege hulp bij het 
inventariseren, schrijflonen voor deze inventaris en wat er meer bij kwam kijken, verschotten44 van 
zegels etc. waardoor deze post hier voor Pro Memorie wordt genoteerd. 
 
De schulden (‘mali’) van deze boedel Betten-Vissers bedragen derhalve een somma van  
          3418.  3.  8 
Wanneer we dan de boni en de mali verrekenen, heeft deze boedel een  
‘meerder bonij’ (zuivere opbrengst) van 9205.8.12-3418.3.8= (penn. afgerond) 5787.  5.  4 
 
Vanwege de eerder genoemde gemeenschap van goederen, vastgelegd in een testament, betekent 
dit dat de helft van dit bedrag ten goede komt aan de weduwe Johanna Vissers  2893.12.10 
 
In de weder(=andere) helft die door haar overleden man is nagelaten, is volgens het testament een 
twee-derde deel eveneens voor de weduwe Johanna Vissers, wat neerkomt op  1929.  1.12 
 
De drie minderjarige kinderen Maria, Simon en Ysaac Bette (!) komen in aanmerking voor het 
resterende een-derde gedeelte, de legitieme portie van de vaderlijke nalatenschap, hetgeen 
neerkomt op een bedrag van          964.10.14 
 
De nalatenschap van Isaac Janse Betten wordt dus vastgesteld op   2893.12.10 
 
Voor de heren Baljuw en Schepenen van het dorp Dinteloord en de heerlijkheid Prinsenland 
verschijnen hiermee Johanna Vissers, wonende in de Mariapolder binnen deze heerlijkheid, die 
verklaart de inhoud van deze inventaris eerlijk te hebben opgegeven zonder iets met voorbedachten 

                                                                                                                                                                                              
Voor het geslacht Creighton: http://joscmg.home.xs4all.nl/Creyghton/creyghton-morel.htm. Voor de rent-
meesterrekeningen van Jacob Creijgton over de periode dat Isaac Bette pachter van een hoeve van het 
Kroondomein in de Prinsenlandse Mariapolder was (1785-1790): http://www.archivesportaleurope.net/ead-
display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/1.08.11/unitid/1.08.11+-+11766-11791/page/3 . 
44 Verschotten zijn extra gemaakte kosten, in dit geval voor het uitbrengen van het ‘taxatierapport’.   
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rade te hebben verzwegen of achtergehouden en zij is bereid dit desgevraagd met een boedel-eed45 
te bevestigen. Verder geeft Johanna aan dat, indien later toch nog iets ten voordele of nadele van de 
boedel naar voren zou komen, zij dit getrouwelijk zal op- en aangeven.  
 
Daarna spreekt Johanna als moeder en voogdes van haar kinderen, samen met haar broers Johannis 
en Leendert Vissers als deel- of medevoogden over haar drie met name genoemde minderjarige 
kinderen uit, dat zij met deze inventaris volkomen genoegen nemen. Alles wordt getekend op 1 
oktober 1791 ten overstaan van de heren C. Provisi, loco praetoris46, Johannis Vogelaar en Simon 
Knook, schepenen met mij, Willem Klercq, secretaris ad interim47, zoals we hieronder zien. 
 

 
 
Direct hierop volgt dan een akte van uitkoop waarin opnieuw Johanna als voogdes en Johannis en 
Leendert als deelvoogden over de drie minderjarige kinderen Maria, Simon en Ysaac Bette het 
volgende vaststellen en besluiten: 
 

1. Dat Johanna ‘zal houden in eigendom en blijven in het volle bezit’ van alle in de hiervoor 
genoemde Staat, Inventaris en Taxatie gemelde goederen alsook de daarbij geldende 
‘credieten’ om daar mee te doen en te handelen als met vrij en eigen goed. En daarbij 
verklaren de deelvoogden daarvan te ‘renuntieeren’ (hetgeen zoveel wil zeggen als afstand 
doen of afzien van).  

2. Verder verklaart Johanna dat zij tot haar last (als haar verantwoordelijkheid) opneemt al de 
schulden van de boedel zoals deze op de Inventaris genoemd zijn. 

3. Daarbij verklaart Johanna dat zij het op zich neemt haar drie eerder genoemde kinderen te 
zullen alimenteren48 ‘en groot brengen tot hunne mondigen dagen, een eerder huwelijk of 
andere als zulks erkende staten, zonder daarvoor iets ten laste van deze wezen te zullen 
brengen.’  

4. Verder belooft Johanna om aan haar eerder gemelde drie kinderen bij de hiervoor genoemde 
situaties (volwassenheid, eerder huwelijk of enige andere levensomstandigheid die als 
zodanig erkend wordt), elk pro parte (ws. van Lat. pro rata parte, in evenredigheid) te samen 
te zullen uitkeren het bedrag van 964 gulden 10 stuivers en 14 penningen, zoals dat in de 

                                                             
45 Een boedel-eed is een vaststaande uitspraak waarmee men de waarheid over de inhoud van de boedel 
‘onder ede’ bevestigt voor gezworenen als schout en schepenen en waarbij men de naam van God aanroept.  
46 Loco praetoris: praetor is zoveel als drossaard, baljuw of schout, dus hier plaatsvervanger van de baljuw.  
47 Ad interim: plaatsvervangend of gedurende een tijd waarnemend.  
48Alimenteren is voorzien in een financiële uitkering in de kosten van o.m. levensonderhoud, die na b.v. 
overlijden van een ouder door de overgebleven ouder wordt verstrekt aan een kind of de kinderen. 
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Inventaris is berekend als het volle bedrag van de legitieme portie voor de drie kinderen 
samen met betrekking tot het vaderlijke erfdeel in de nalatenschap.  
En omdat Isaac en Johanna er in het testament voor hebben gekozen om bij overlijden aan 
de langstlevende in de weg van het ‘aasdoms- of Hollands versterfrecht’ de nalatenschap te 
verdelen, verklaart Johanna nu dat in het geval van overlijden van een of meer van haar 
kinderen, dat zij van het voordeel hetwelk zij daardoor zou krijgen (in verband met het 
kindsdeel van dat overleden kind, dat dan nog niet is uitgekeerd jcb), dat zij daarvan zou 
afzien (‘renuntieren’) ten behoeve van haar dan overblijvende kinderen die zij met Isaac 
heeft gehad, tot de laatste toe… Daarna volgt nog een andere als-dan situatie, beschreven in 
juridische termen. 

5. Vervolgens wordt tot zekerheid van de negenhonderdvierenzestig gulden, tien stuivers en 
veertien penningen die als gezamenlijk kindsdeel worden aangemerkt ‘wettelijk verbonden’ 
al hetgeen zij heeft of verkrijgt.  

6. De deelvoogden verklaren om de eerdergenoemde wezen Maria, Simon en Ysaac Betten 
volgens de voorgeschreven condities aan hun moeder voor de opvoeding ‘te laten’.  

7. Alle onkosten met betrekking tot het gereedmaken van de hiervoor genoemde Staat en 
Inventaris, maar ook van deze akte van uitkoop, de akte van deelvoogdijschap, zegels, 
kopieakten en dergelijke zullen door Johanna uit haar ‘privee-beurs en voor hare privee 
rekening’ worden voldaan. 

 
Dan verklaren de comparanten aan beide zijden, (Johanna Vissers en haar beide broers Johannis 
en Leendert) dat zij het vorenstaande beschouwen als het contract van uitkoop en dat zij zich 
aan de inhoud ervan zullen houden en die uitvoeren ‘onder verband van hunne personen en 
goederen als naar regten’.   
Met welk contract van uitkoop de heren baljuw, schepenen en commissarissen in hun kwaliteit 
als oppervoogden van alle minderjarige wezen en wel als ‘weesmeesteren van deze jurisdictie’ 
verklaren met deze akten genoegen te nemen en hiermee aan de inhoud van ‘het 53ste artikel 
van het Egt Reglement’ en daarbij aan haar Hoogmogenden Nadere Waarschuwing d.d. april 
1708 voldaan te zijn. Zo is het gedaan en gepasseerd in Dinteloord op de datum als die hierboven 
staat ten overstaan van de heren Cornelis Provisi loco praetoris, Johannis Voogelaar en Simon 
Knook, schepenen ‘met mij Willem Klercq secretaris ad interim. 

    

 
 

Huiselijke zorgen49 
Het was een zware dag voor Johanna, die eerste oktober 1791… 

                                                             
49 Een beeld van Rik Wouters. 
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Borderel op de Staat en Inventaris en Taxatie van de goederen en schulden van Johanna 
Vossers en haar overleden man Ysaac Janse Betten: een overzicht, october 1791. 

 

 
 

R.A. Dinteloord | Minuten van boedelinventarissen met akten van uitkoop, scheiding of deling, 2e helft 17e-begin 19e eeuw, 
Staat, Inventaris en Taxatie boedel Isaac Janse Betten en Johanna Vissers, 6 juli-1 okt. 1791 schermpagina 656-720. 
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Pachters van de prins zijn land 
Het is vanwege de slottekst van de Staat en Inventaris met betrekking tot de boedel van 
Isaac Janse Bette en Johanna S. Vissers (6 juli 1791/1 oktober 1791), dat het onderzoek voor 
het eerst enig zicht geeft op de plaats waar Isaac en Johanna woonden. Het is nog wel 
indirect, want een ‘adres’ wordt niet genoemd. We stellen vast dat zij pachters waren van 
een hoeve en land in de Mariapolder en land in de Annapolder waarover ze uit de boedel 
aan de met name genoemde rentmeester Creijghton pachtgelden moesten (gaan) voldoen 
over 1790 en alvast over 1791. Daarbij kwam de pacht voor de dijk voor genoemde twee 
jaren (waardoor we weten dat hun grond ‘aan de dijk’ grensde) en de helft van de geschatte 
‘reparatiekosten’ voor beide jaren was tevens voor hun rekening.  
Uit dit slotdeel maken we tevens op dat Isaac samen met zijn zwager Leendert Vissers een 
stuk land (in compagnie) heeft gepacht. Leendert Vissers woont eveneens in de Mariapolder.  
 
Onderzoek brengt aan het licht dat de Mariapolder tot de domeinen van de Prins van Oranje 
behoorde. Het betreft dan Willem V (1748-1806), prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, 
algemeen erfstadhouder.50 De prins had over zijn diverse landgoederen in de verschillende 
provincies van de Republiek en daarbuiten een indrukwekkende administratie van 
waarnemende rentmeesters aangesteld. Voor de rekeningen die rentmeester Jacob 
Creijghton moest verantwoorden met betrekking tot het beheer van de domeinen van de 
prins in Staats-Brabant en Gelders Overkwartier, in ons geval de Mariapolder etc., geeft het 
Nationaal Archief de historische verslaglegging te zien.51 In de archiefinventaris52 vinden we 

                                                             
50 Willem V was de zoon van stadhouder Willem IV en de Engelse prinses Anna van Hannover. Hij is in Den Haag 
geboren. Na de dood van zijn vader in 1751 werd de driejarige Willem V tot stadhouder benoemd. Omdat hij 
nog te klein was om te regeren deed zijn moeder dat in zijn plaats. Toen Anna in 1759 overleed, namen zijn 
grootmoeder Maria Louise van Hessen-Kassel en Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, haar taak 
over. De hertog van Brunswijk kreeg niet genoeg van het regeren, ook niet toen Willem V in 1766 meerderjarig 
werd en dit eigenlijk zelf moest gaan doen. Hij liet hem daarom de akte van consulentschap ondertekenen. 
Zonder dat Willem het door had, gaf hij daarmee zijn macht uit handen. De hertog kon voortaan alle 
staatszaken regelen en alle lastige beslissingen nemen, zonder dat hij daarvoor verantwoordelijk zou zijn. 
In 1767 trouwde Willem V met Wilhelmina van Pruisen, een nichtje van de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. 
Willem en Wilhelmina kregen vijf kinderen, van wie er twee al heel jong stierven.  
Pas in 1784 werd bekend wat er in de akte van consulentschap stond. Er brak een enorme rel uit. De hertog 
werd gedwongen het land te verlaten. In 1785  ontnamen de patriotten Willem V het commando over het 
garnizoen en dwongen zo de stadhouder Den Haag te verlaten.  
Wilhelmina van Pruisen was de zuster van de Pruisische koning.  Zij probeerde in juni 1787 vanuit Nijmegen 
terug te keren naar Den Haag, maar werd door patriotten bij Goejanverwellesluis aangehouden. De koning van 
Pruisen liet deze belediging van zijn zuster niet op zich zitten en kwam haar te hulp. Hij stuurde 25.000 soldaten 
naar de Republiek om daar orde op zaken te stellen. Zie: https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/119668--
prins-en-patriot/verzamelingen/inval-pruisen-tegen-patriotten-1787?ii=30&p=0. Willem V keerde op 20 sept.  
terug naar Den Haag. Maar de strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden was nog lang niet voorbij. Op 18 
januari 1795 vluchtte Willem V vanaf het Scheveningse strand met de boot naar Engeland. De patriotten 
behaalden uiteindelijk dus toch de overwinning en voerden allerlei bestuurshervormingen door. Dit betekende 
het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het begin van de Bataafse Republiek. Willem 
V is in 1806 in Braunschweig (Duitsland) overleden. Hij is in 1958 herbegraven in de koninklijk grafkelder in de 
Nieuwe Kerk in Delft. Zie verder http://www.haagsetijden.nl.  
51 De zeer uitgebreide administratie van de goederen van de Nassaus is ondergebracht in het Nationaal Archief 
(http://www.nationaalarchief.nl/); zie voor Inventaris van het archief m.b.t. de Nassause Domeinraad (1581-
1811/1842): http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.08.11 en voor Rekeningen van Jacob 
Creijghton,1764-1789 (de derde schermpagina bevat 1784-1792): http://www.archivesportaleurope.net/ead-
display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/1.08.11/unitid/1.08.11+-+11766-11791/search/0/creijghton.  
52 Inventaris Nassause Domeinraad vanaf 1581 onder redactie van M.C.J.C. van Hoof, E.A.T.M. Schreuder, B.J. 
Slot, Nationaal Archief, Den Haag 1997. 
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de geschiedenis van ‘verwerving en vervreemding’ (in de Franse tijd en daarna) van de 
bezittingen van de Oranjes uitgebreid beschreven. Alsook van hun rechten, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden zoals onder meer bestuur en rechtspraak  in die heerlijkheden. 
Tevens wordt die verantwoording weergegeven, gedaan en beschreven in de  
dorpsrekeningen, rentmeestersrekeningen etc. Wie dit ook maar vluchtig doorleest, komt 
onder de indruk van de zeer uitgebreide bestuursorganisatie die een dergelijk grote 
hoeveelheid bezittingen met zich meebracht.  
 
N.b. Voor wat betreft de beschrijving van Prinsenland (met de Mariapolder als bijbehorend onderdeel), geeft 
uit deze INVENTARIS NASSAUSE DOMEINRAAD deel 7 DOMEINEN IN STAATS-BRABANT EN GELDERS 
OVERKWARTIER en daarin onderdeel III STAD EN LAND VAN BREDA een enorme bron aan belangrijke gegevens 
voor historische onderzoekers in dit gebied.53 Voor de rekeningen van de rentmeesters van de domeinen van 
de Oranjes in de Mariapolder verwijs ik naar Bijlage V, Rentmeesterrekeningen van de domeinen in de  
Mariapolder, 18de en begin 19de eeuw, waarin een overzicht van de diverse rentmeesters. Voor de bijzondere 
periode rond de Franse bezetting uit 1793 en de veranderingen die dit met zich meebracht, verwijs ik naar de 
Bijlage VI, Oranjes en de Domeinen.  
 
Nu we weten dat Isaac Bette pachter was van een hoeve en landen die eigendom waren van  
prins Willem V van Oranje, geeft dit ook wel wat informatie over Isaac zelf. Er was namelijk 
wel het een en ander voor nodig om op zo’n boerenhoeve te kunnen pachten! Je kwam daar 
maar niet zo gemakkelijk voor in aanmerking, er waren pachtvoorwaarden waaraan een 
(toekomstig) pachter moest voldoen en soms moest een forse borgsom worden 
vooruitbetaald. Aanbeveling was eveneens voorwaarde, hoewel de pacht van gronden ook 
wel geveild werd. Nu we hierboven iets geschreven hebben over de landheer Willem V prins 
van Oranje, en weten dat Jacob Creijghton voor hem de rentmeester was, die onder meer 
verantwoordelijkheid droeg voor de pachthoeven in de Dinteloordse Mariapolder, willen wij 
om enig begrip te krijgen van wat het inhield om pachter van zo’n hoeve te zijn, stilstaan bij 
de begrippen pachter, pachtgeld en het werk van rentmeesters.  
 
Van pachtboeren en rentmeesters54 
Een pachter is iemand die een veelal wat grotere boerderij (ook wel pachthoeve genoemd), weiland, 
akker, viswater, veer, stuk grond huurt van een ander, waarvoor hij regelmatig, vaak jaarlijks, 
verplicht is pachtgeld te betalen. Een dergelijke overeenkomst wordt dan ook wel pacht genoemd.  
Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die 
grond staande 'hoeve', viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) 

                                                             
53 Zie de link: 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.08.11/nodes/YTozOntpOjA7czo3OiJjMDE6MTIuIjt
pOjE7czo2OiJjMDE6Ni4iO2k6MjtzOjY6ImMwMTo2LiI7fQ%3D%3D/anchor/descgrp-allied_materials-
altformavail/open/c01:0.#c01:6.c02:1.  
54 Deze gegevens over pachters en rentmeesters zijn ontleend aan verschillende internet- en boekartikelen 
over deze onderwerpen en geredigeerd door de auteur samengesteld. Voor de meer specifieke gegevens met 
betrekking tot Isaac Bette, pachter van een hoeve in de Mariapolder in de tweede helft van de achttiende 
eeuw: zie de genoemde link naar de Nassause Domeinen in Staats-Brabant, Prinsenland en de Mariapolder. 
Voor de velerlei aspecten aangaande bestuurlijke en rechterlijke instellingen in deze periode inclusief de 
Brabantse Franse tijd, met een uitgebreid hoofdstuk over ‘Heerlijkheden en domeinen’ (J.G.M. Sanders), zie: 
J.G.M. Sanders (eindred.), W.A. van Ham, J.G.M. Sanders, J. Vriens, Noord-Brabant tijdens de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, 1572-1795, Een institutionele handleiding, Hilversum 1996; een studie die wel gezien 
kan worden als een goed leesbaar handboek voor de turbulente Brabantse geschiedenis. Voor een andere 
(Gelderse) rentmeester in de achttiende eeuw, namelijk het leven en de werken van Cornelis van Ommeren 
(1720-1793), zie http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/2_Cornelis_van_Ommeren. 
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in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte 
dienst komt in beginsel toe aan de pachter. 
In Nederland was pacht tot september 2007 nog geregeld in een eigen wet, de Pachtwet. Deze wet 
regelde o.a. dat de pacht schriftelijk moet worden aangegaan, en goedkeuring van de ‘grondkamer’ 
behoeft. Indien door buitengewone omstandigheden de opbrengst aanzienlijk minder is geweest dan 
bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was, heeft de pachter recht op een 
vermindering van de pachtprijs over de betrokken periode. Verbeteringen aan het gepachte in de 
loop van 20 jaar geven de pachter recht op een billijke vergoeding.  
Pachtovereenkomsten van boerderijen gelden voor ten minste 12 jaar, voor los land 6 jaar, en 
worden beide van rechtswege telkens voor 6 jaar verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk één 
jaar voor het einde van de lopende overeenkomst heeft opgezegd. Hiertegen is voor de pachter 
beroep mogelijk bij de pachtkamer. 
 
Een rentmeester beheert goederen, in het bijzonder onroerend goed van een eigenaar. De controle 
op het financiële beheer van die landgoederen is een onderdeel van de relatie tussen de eigenaar en 
de pachter. Het was door de enorme hoeveelheid landgoederen die de Oranjes bezaten steeds 
ingewikkelder om de financiën op orde te houden. Dit alles bracht door de eeuwen heen een 
nauwgezette financiële administratie met zich mee, die aan gespecialiseerde ambtenaren werd 
uitbesteed, de rentmeesters.  
 
De rentmeester komt bij alle grootgrondbezitters voor. De omvangrijke goederen van een landsheer, 
in dit geval de Oranjes, dienen nu eenmaal goed te worden beheerd om de continuïteit van het bezit 
te waarborgen en eventueel door aankopen uit te breiden. Ieder jaar neemt de rentmeester samen 
met de landsheer en enkele leden van de domeinraadskring de rekeningen door van de pachters en 
andere door de heer aangestelde ‘ambtlieden’, waaronder andere rentmeesters, schouten en 
drosten. Soms lopen deze jaarlijkse ontmoetingen achter op het boekjaar en worden de betrokkenen 
pas maanden, soms jaren later over een boekjaar ‘afgehoord’. Al de eindsaldi neemt de rentmeester 
op in de domein jaarrekening. 
Voor het innen van de pachten is de rentmeester meestal met de koets op reis. Hiervoor ontvangt hij 
een vergoeding. Soms kunnen of willen de pachters niet betalen, veelal vanwege misoogsten. Bij 
wanbetaling heeft de rentmeester de mogelijkheid om middels een gerechtelijke procedure betaling 
af te dwingen.  
De functie van rentmeester brengt (financiële) risico's met zich mee. Daarom moet hij borgen 
ontvangen om de functie uit te kunnen oefenen. De borg staat garant voor eventuele financiële 
tegenvallers, waarvoor de rentmeester verantwoordelijk is. Als de rentmeester onverhoopt met 
schulden komt te overlijden, moeten zijn erfgenamen de schulden afbetalen. De rentmeester loopt 
niet alleen risico's, hij geniet ook voordelen. Zo mag de rentmeester een aantal weken afwezig zijn 
(wij zouden zeggen vakantie nemen); daarnaast wordt hij voor zijn inspanningen behoorlijk tot zeer 
goed betaald. In sommige gevallen mag een rentmeester een deel van zijn inkomsten ontlenen aan 
de gelden die hij int. Daarenboven is zijn sociale status enorm en heeft de rentmeester dus een 
gewilde ambtelijke loopbaan. 
 
Uit verschillende instructies van o.m. rentmeesters over de domeingoederen van de Oranjes valt een 
soort taakomschrijving van rentmeesters vast te stellen:  

1. in het algemeen gaat het om het behoud en goede beheer van de domeinen 
2. verder uiteraard om de inning van de domaniale inkomsten 
3. de verpachting op korte termijn van de domeinen middels publieke veiling, tenzij vanwege de  

gesteldheid van het te verpachten goed een onderhandse verpachting meer op z'n plaats zou 
zijn. Dit wordt vaak door een hogere instantie dan de rentmeester beslist. De rentmeester 
diende bij de verpachting toe te zien op borgstelling door de pachters 

4. de planning/aanbesteding van kleine of direct noodzakelijke werkzaamheden en reparaties 
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5. het afleggen van verantwoording van zijn beheer door middel van een jaarlijkse rekening  
6. de inspectie van de wateren in zijn gebied en de op- en aanwassen daarin 
7. de controle op de naleving der pachtvoorwaarden door de pachters der domeinen 
8. de verkoop, middels publieke veiling, van onbeheerde goederen  

 
De vele wisselingen in het hogere domeinbestuur na 1795 lieten het rentmeestersambt min of meer 
onberoerd. Hierin kwam pas in 1811 verandering. Toen werd bij Keizerlijk Decreet besloten, dat met 
ingang van 1 januari 1812 het beheer van de domeinen zou worden opgedragen aan de dienst der 
Registratie en Domeinen. De oude rentmeesterschappen werden opgeheven, de rentmeesters 
dienden de goederen en rechten onder hun beheer over te dragen aan de ontvangers van de 
genoemde dienst. De rentmeester stond niet alleen voor zijn taak. Volgens de rekening was een deel 
van zijn traktement bestemd voor de betaling van commiezen. Kennelijk hadden sommige 
rentmeesters enige mensen in dienst voor administratief werk. Tenslotte kon hij gebruik maken van 
de diensten van een landmeter of opzichter van de domeinen, die echter niet in zijn dienst stond, 
maar in die van de Staten.  
 
 
 
HET GEZIN VAN JOHANNA VISSERS EN JOHANNES VEERMANS IN DINTELOORD I 
 
 

      
 

Boerenfamilie 18de eeuw 
 
Een nieuwe man en vader: Johannes Veermans 
Johanna Vissers blijft na het overlijden van haar man Isaac Bette in die koude winter van 
1790 op hun pachtboerderij achter met haar drie kinderen. Ze zijn alle drie in een 
novembermaand geboren: Maria van 4 jaar is geboren in november 1786, Simon van 2 in 
november 1788 en de kleine Ysak kort na het overlijden van zijn vader in november 1790. 
Wanneer Johanna in oktober 1791 uiteindelijk de boedel heeft opgemaakt zijn de kinderen 
bijna 5, bijna 3 en bijna 1 jaar oud en dus zeer jong. Johanna zal zich vele malen diepgaand 
hebben afgevraagd hoe het toch verder moest. Dat ze de boedel opmaakte heeft hier alles 
mee van doen, want in november 1791 is ze opnieuw getrouwd. Een jaar na het overlijden 
van haar eerste man, Isaac Bette. Johanna zal gaan ontdekken wat het betekent om het 
voortgaande leven opnieuw vorm te geven, weliswaar vanuit een onherroepelijk verlies. 
Johannes Veermans is haar nieuwe bruidegom die haar daarin bijstaat. We komen hem voor 
het eerst tegen in die huwelijksbetrekking met Johanna Vissers.  
 
Wie is Johannes Veermans? Enig onderzoek en zoekwerk leidt tot de volgende conclusies, te 
beginnen met de huwelijksakte van Johannes en Johanna. 
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13 november 1791 trouwt Johanna Simonse Vissers, wed. Isaac Jansse Betten, moeder van 
Maria, Simon en Ysac Betten met Johannis Hendrikse Veermans. Uit deze akte blijkt dat 
Johannis in Zevenbergen is geboren en in de Klundert woont. Johanna wordt aangemerkt als 
wonend in Princeland. De Mariapolder werd ook wel Nieuw Princeland genoemd.   
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH trouwboek 1728-1817 
 
Onderzoek in de doopboeken van Zevenbergen brengt niet direct duidelijkheid. Doop-
aantekeningen m.b.t. ene Johannes Veermans in Zevenbergen zijn er o.m. op 5 februari 
1758, 20 februari 1760 en 28 november 1762. De keuze is uit drie kinderen. Pas uit het 
overlijdensbericht van Johannes Veermans (zie hieronder), Dinteloord 1-12 1807 blijkt dat 
Johannes bij overlijden 45 jaar oud is en dus geboren in 1762. Dit brengt de volgende 
gegevens tot een heldere conclusie: het blijkt de laatste, zoon van Hendrik Veermans en 
Adriaantje van de Leur. 

 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1661-1775 (deel 6) 
Johannes Veermans, 05-02-1758 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1661-1775 (deel 6) 
Johannes Veermans, 20-02-1760 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1661-1775 (deel 6) 
Johannes Veermans, 28 november 1762 
Uit een doopaantekening van een volgend kindje van de ouders Veermans in het doopboek 
van Klundert wordt duidelijk, dat het gezin in 1771 naar dat stadje is verhuisd, wat ook 
zichtbaar wordt in de trouwakte van Johannes Veermans en Johanna Vissers.  
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doop-, trouw- en begraafregister | Klundert | NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) p. 93 
 
Uit deze gegevens maken we tevens op dat Johannes Hendrikse Veermans 29 jaar oud was 
toen hij trouwde met Johanna Vissers. Bij het overlijden van hun stiefvader55 Johannes 
Veermans op 1 december 1807 is deze 45 jaar. Van zijn stiefkinderen is Maria Bette dan net 
getrouwd (2 augustus 1807), Simon is 19 jaar (Ysac Bette is al in 1794 als drie jaar oud kindje 
vanwege de ziekte roodvonk overleden, zie hieronder). Ze wonen in de Mariapolder en in de 
akte wordt niet opgegeven of er nagelaten kinderen (Veermans) zijn… Het huwelijk van 
Johannes en Johanna blijft behalve de Bette-nazaten kinderloos. 
 
Het overlijden van Johannes Veermans: aangeving op 1 december 1807 

 

 
 
alleen door bladeren in bronnen is deze akte in te zien (802-20) 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord Register van aangegeven lijken Gequalificeerde 1806-1810 p.9  
 
De familie van Johannes Veermans in Zevenbergen en Klundert 
Zoals gebruikelijk in deze familiegeschiedenissen worden de gezinnen van aangehuwden 
veelal ook onderzocht. Dat levert voor de ouderlijke familie van Johannes Veermans het 
nogal wat gegevens op. 

                                                             
55 Een stiefouder is de echtgenoot, echtgenote of partner van een van iemands ouders, op grond van een later 
huwelijk van die ouder. Stief betekent oorspronkelijk 'beroofd van de bloedband' en komt van 'iets missend'. 
Kinderen uit het eerste huwelijk zijn voor de stiefouder dus stiefkinderen.  
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Uit de geboorteakten weten we inmiddels dat de vader van het gezin Hendrik Veermans 
heet en de moeder Adriaantje/Adriaantie/Adriana van de Leur. Onderzoek van doop-trouw 
(en begraafregisters) van Klundert en Zevenbergen levert in opvolging van jaren het 
volgende beeld: 
 
Vader Hendrik Veermans en moeder Adriana van de Leur krijgen in Klundert de volgende 
kinderen: 

• 13 juni 1751 wordt Elisabeth Veermans gedoopt in de N.H. Kerk (overl. 91 jaar oud in 
Klundert op 4-5 1842 als weduwe van Hendrik Nelemans) 

• 2 december 1753 wordt Arie Veermans er gedoopt  
• 21 maart 1756 wordt Dirk Veermans gedoopt. Het gezin verhuist naar Zevenbergen. 
• 9 augustus 1771 (!) wordt Janneke Veermans in Klundert gedoopt, bij haar doop-

inschrijving vinden we de volgende extra gegevens vermeld: ze is twee weken eerder 
geboren op 24 juli. Voor haar doopaantekening zie hiervoor, pag. 149 bovenaan. 

Vader Hendrik Veermans en moeder Adriana van de Leur krijgen in Zevenbergen de 
volgende kinderen (waarvan enkele kopieën uit het doopboek hierboven zijn opgenomen): 

• 5 februari 1758 wordt Johannes gedoopt in de N.H. Kerk 
• 20 februari 1760 wordt een tweeling gedoopt: Jacobus en Johannes. Jacobus overlijdt  
• 28 november 1762 wordt opnieuw een zoon Johannes gedoopt in de N.H. Kerk 

Hierna komen we dit gezin Veermans niet meer in de doopboeken van Zevenbergen tegen 
en we vinden de doopaantekening van Janneke in 1771 in Klundert. Het ziet er dus naar uit 
dat gezin Veermans op enige datum na 1762 (zie hieronder) en voor 1771 naar Klundert zijn 
terug verhuisd. We weten dat Johannes bij zijn huwelijk in 1791 in Klundert woont, mogelijk 
zelfs nog bij zijn ouders. 
 
Op 7 september 1793 overlijdt in Fijnaart (groot)vader Jan Bette en 26 juli 1794 zal diens 
Dinteloordse kleinkind Ysaak (Bette), hieronder genoemd ‘zoon van Johannes Veermans en 
Johanna Vissers’, in de kerk van Princenland begraven worden. Ysaak werd slechts drie jaar 
oud en overleed door de (kinder)ziekte roodvonk.  
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord NH register van overlijden 1772-1805 inv. 802, dlnr. 7, sch.p.97 
 
N.B. Direct volgend op de notitie van de komende begrafenis van Ysaak Bette is bovenaan de 
erop volgende pagina van dit DTB-boek de begrafenis van de weledelgestrenge heer baljuw 
(en rentmeester) Jacob Creijghton ingeschreven: hij zal 6 augustus 1794 in de kerk van 
Dinteloord begraven worden. Jacob Creijghton is 65 jaar geworden. Onder het kopje ‘Ziekte’ 
valt hier slechts enkele letters te lezen: ‘Bera..’ Uit vergelijking met vele vorige pagina’s en 
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de ziekteaanduidingen daar is het enige dat erop lijkt ‘Borstkwaal’, alleen onderzoek van het 
fysieke begraafboek kan mogelijk uitsluitsel geven wat er werkelijk staat geschreven. 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805 (inv.nr. 802, dlnr. 7 p.98) 
 
DECENNIUM 1785-1795 

Een hectische tijd van oproer en oorlog 
We hebben tot nu toe de gezinsgeschiedenis van de Dinteloordse familie Bette(n) in de tweede helft 
van de achttiende eeuw nader bekeken en beschreven. We komen in aanraking met wel en wee van 
een boerengezin in de Mariapolder. Maar zij vormen natuurlijk slechts één gezin van de grotere 
gemeenschap van (pacht)boeren in die polder, van inwoners van het dorp Dinteloord, van de streek 
West-Brabant. Om hen heen gebeurt van alles en nog wat, waarvan elke familie in Dinteloord, elk 
gezin in Brabant en in de andere provincies van de Republiek de vergaande directe en indirecte 
gevolgen zullen ondervinden. Die gevolgen zijn niet mis. Het gist al jaren in de Republiek tussen de 
aristocratische en orangistische regenten en de vernieuwingsgezinde patriotten. 56 In 1787 is er in de 
Republiek der Nederlanden een plan ontworpen om te komen tot een Nationale Representatie en 
een Volksvergadering van alle provincies. 13 september 1787 viel een Pruisisch leger ons land 
binnen. De 25000 getrainde Pruisische soldaten stonden tegenover een ongeoefend ‘legertje’ van 
ongeveer 10000 burgers met geweren die in eerste instantie bewapend waren om baldadigheden en 
plunderingen tegen te gaan. Vele patriottisch gezinden die geld hadden, vluchtten naar onder meer 
Parijs. De orangisten hadden gezegevierd, maar wat stelde het voor? Hoe moest het volk bestuurd 
worden in een nieuw op te richten staatsvorm?57 Gedoe, gedoe!  
 
Dan volgt een aantal invallen van Franse legers in de Nederlanden gedurende de periode 1792-1795. 
Na de revolutie in 1789 begon Frankrijk enkele jaren daarna met forse uitbreiding van het Franse 
grondgebied. In 1793 verklaart Frankrijk ons land de oorlog. Door de inmiddels teruggekeerde 
patriotten wordt de komst van de Fransen juichend tegemoet gezien: zij zullen een vernieuwing 
brengen. Voorafgaand aan dit leger trekken vele duizenden emigranten vanuit Frankrijk naar het 
noorden; in steden en dorpen vinden zij een (voorlopig) onderdak.  
  
De Franse Inval in 179358 
Omdat de Republiek door de Franse revolutionairen als een vijand van het Franse vrijheidsstreven 
werd beschouwd, vielen op 1 februari 1793 14.000 Franse militairen binnen onder leiding van 
generaal Dumouriez. De inval richtte zich vooral op West-Brabant. Men hoopte van daaruit door te 
kunnen stoten naar Holland. Legers in de buurt van Dinteloord!! 
De komst van het Franse leger werd door de vernieuwingsgezinden aangegrepen als een aanleiding 
om in vele Brabantse dorpen en steden de vrijheidsboom op te richten. De vrijheidsboom, voor het 
eerst gebruikt in Boston in de vrijheidsstrijd tussen Amerikanen en Engelsen in 1765, was het 
symbool geworden van de Franse revolutie. In de vrijheidsboom hing meestal een vaandel en de 
Jacobijnse muts, een revolutionair symbool. 

                                                             
56 Voor een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen die leidden tot de Nederlandse Revolutie van de 
18de eeuw, zie http://www.dbnl.org/tekst/wit_079nede01_01/wit_079nede01_01_0012.php. 
57 Zie Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen (red.) 1787, De Nederlandse Revolutie?, 
Amster-dam 1988. Zie verder over deze periode van revolutie en oorlog het schitterende boek van Joost 
Welten ‘Antihelden, Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon’ Zwolle (W Books) 2015! 
58 Ontleend aan de uitgebreide en boeiende historische beschrijvingen (hier en daar aan- en toegepast in de 
Dinteloordse context) van de fraaie website http://www.scheveningen1813-2013.nl/invasiefransen/index.html.  
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De intocht van de Fransen had aanvankelijk succes met de inname van Breda op 27 februari, maar de 
belegering van Willemstad vanaf de ochtend van 1 maart liep op een mislukking uit.59 Wel werd 
enkele dagen later Geertruidenberg ingenomen. Uiteindelijk was de positie van het Franse leger 
strategisch niet meer houdbaar en tegen het einde van maart waren alle Franse troepen weer weg 
en werden de vrijheidsbomen demonstratief omvergehaald. 
  

 
 

De belegering van Willemstad 
 
De Franse inval van 1794 
Anderhalf jaar na hun vertrek uit Staats-Brabant, viel het Franse leger in augustus 1794 opnieuw de 
Republiek binnen, ditmaal onder leiding van generaal Pichegru. Op 5 september werd Tilburg bezet, 
vervolgend door een reeks dorpen in de Meierij. Op 4 oktober moest Den Bosch zich na een lange 
belegering overgeven. Ongeveer 250 Franse royalistische soldaten die hadden meegeholpen bij de 
verdediging van de stad, werden op het fort Isabella gefusilleerd. In de daaropvolgende weken werd 
vrijwel het totale grondgebied van het huidige Noord-Brabant veroverd, met inbegrip dus van 
Hollands Brabant en de vrije heerlijkheden in het noordoosten. Door de strenge winter vroren de 
rivieren dicht waardoor het Franse leger ook naar het noorden kon trekken. Uiteindelijk kozen de 
Staten Generaal de kant van de revolutie en vluchtte de stadhouder Willem V naar Engeland. 
 

 
 

Links een afbeelding van de belegering en rechts de intocht van het Franse leger in ‘s Hertogenbosch 

                                                             
59 Zie voor de indrukwekkende invloeden van deze herhaalde legerinvallen, zeker ook in West-Brabant en de 
omgeving van Dinteloord, mijn Johannes Betten, een familiegeschiedenis, p. 212-228. 
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De belegering van Lent in de buurt van Nijmegen en de Fransen trekken de bevroren Waal over (1795) 
 
Aan het einde van de achttiende eeuw wonen in Nederland zoveel mensen dat zij afhankelijk zijn van 
voedselimport. Dit geldt met name voor Noord-Brabant met zijn arme grond, dat in 1795 ruim 
200.000 zielen telt. 
In 1794 vallen 72.000 Franse soldaten het gewest Brabant binnen. Deze krijgsmacht leeft van het 
land terwijl de voedselaanvoer stopt. Hierdoor lijdt het leger en vooral ook de bevolking honger. De 
ellende in Noord-Brabant is zo groot dat het Franse leger het gewest ontvlucht en de rest van 
Nederland verovert. In 's-Hertogenbosch sterven de meeste mensen. Het is de grootste stad die 
bovendien door een overstroming van de buitenwereld wordt afgesloten.60  
  
Eind 1794, begin 1795 trokken de Fransen onder generaal Pichegru samen met het patriottische 
‘Bataafse Legioen’ onder generaal Daendels noordwaarts. 's-Hertogenbosch werd eind 1794 
veroverd. Daendels riep zijn medeburgers in Gelderland en Overijssel te hulp. Die aarzelden. Ook 
Pichegru aarzelde. Het was van 1794 naar 1795 een extreem strenge winter. De Hollandse waterlinie 
rond Amsterdam was een ijslinie geworden, waarover de Franse soldaten Utrecht konden bereiken 
en veroveren. Daendels kon door overreding Amsterdam aan zijn zijde krijgen. En dan begint een 
echte revolutie. 
 

 
 

Met man en paard over de bevroren rivier 

                                                             
60 Voor een boeiend geschreven populaire sfeerversie over deze periode: Jaap ter Haar, Geschiedenis van de 
Lage Landen deel IV Op de drempel van een nieuwe tijd, met illustraties van Rien Poortvliet, J.H. Isings, Jack 
Staller, Kampen 2005. Zie verder over de spannende periode 1794-1815:  http://www.prinsenpatriot.nl/; over  
garnizoenen en soldaten: http://members.upc.nl/a.heiden39/roth/garnizoensplaatsen_lorenz.htm en de zeer 
interessante website en blog van dr. E. Luikens: https://elzeluikens.wordpress.com/category/koning-willem-1/. 
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In januari 1795 bereikten de Franse troepen Utrecht. Daar werden zij enthousiast verwelkomd met 
vlaggetjes en emblemen van de revolutie. Revolutionaire comités namen de macht over en 
orangistische hoogwaardigheidsbekleders vluchtten, maar werden in het algemeen toch redelijk 
ongemoeid gelaten. De in 1787 onderdrukte revolutie van de patriotten wordt nu weer opgepakt en 
lijkt aan te sluiten bij de idealen van de Fransen. Er worden tal van overwinningsparades 
georganiseerd evenals dankdiensten in kerken. De nieuwe patriottische regering veranderde de 
naam van de Republiek in die van ‘Bataafse republiek’.  
 

 
 

Franse troepen gaan een Hollandse stad binnen 
 

 
 

Rien Poortvliets verbeelding van Franse troepen die een Hollands dorpje binnenkomen 
 
Na deze historische verhandeling van dit uitermate spannende gedeelte van de 18de eeuw gaan we in 
deze Decennium verder met wat meer ‘bij huis’ zijnde onderwerpen. Hier volgt een opmerkelijk 
verhaal over een diefstal bij een Dinteloordse kleermaker met veel naamgegevens met betrekking tot 
de gestolen spullen. Het geeft ook een mooi inkijkje in kleermakerswerk en gedachtegoed. De tekst 
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behoort historisch eigenlijk bij het vorige Decennium in dit boek, want is uit 1782, maar het werd pas 
later in het onderzoek door mij ontdekt. De tien jaren verschil ten opzichte van het hier beschreven 
decennium zijn van ondergeschikt belang voor wat betreft de betekenis van de twee nu volgende 
verhalen, aan de baljuw en twee schepenen opgebracht.61 
 

 
 

                                                             
61 Te vinden na inloggen bij de Markiezenhof in: https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/30c73718-484c-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/99?sort=register_naam&direc
tion=asc&image=34fa1265-6239-0cf5-6b1d-269ca77b99ab,  schermpag. 100. Het gaat hier om de rechterlijke 
archieven van Dinteloord | Protocol van allerhande akten, "Recognitieboeck", 1778 juni-1787 februari. Achterin 
het archiefboek met deze akten zit een uitgebreid register van zaken en namen. Dit geeft veel inzicht in het 
weefsel van sociale relaties en allerhande zaken aangaande het achttiende-eeuwse Dinteloord. 
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Diefstal bij een Dinteloordse kleermaker 
Het is hartje winter als op de 24ste december 1782 Johannes Pontanus de deur van het Dinteloordse 
dorpshuis opengooit en kleumend van de kou maar als een opgewonden standje samen met Pieter 
Feissier de hal binnenstapt. Na enige tijd krijgen ze gelegenheid om de aard van hun opwinding uit de 
doeken te doen en wel voor de heren Pieter Jiskoot, Cornelis Provisie en Hendrik Segboer, schepenen 
van het Dorp Dinteloord en de Heerlijkheid Princeland. Er moet overigens wel bij gezegd worden dat 
het hier feitelijk gaat om een zaak voor de baljuw. Maar die is even niet aanwezig, dus ze blazen 
stoom af en doen aangifte bij deze heren schepenen, bijgestaan door secretaris Lalau, die van het 
hele verhaal een verslag maakt (waardoor wij alles nu nog weten).  
 
De zaak is deze, Johannes Pontanis is kleermakersbaas in het dorp Dinteloord en Pieter Martinus 
Feissier is soldaat in het regiment van de heer generaal Kantel/Cartel (moeilijk leesbaar, jcb) en 
tevens is hij kleermakersknecht. Pieter woont als knecht in bij zijn leermeester in het snijdersvak, 
Johannes Pontanus. Zij verklaarden de volgende ‘vaststelling van feiten’ als inleiding om tot een 
gerechtelijke uitspraak van baljuw Jacob Creijghton te komen en voegen eraan toe dat hun betoog 
‘waar en waarachtig’ is.  

         
 

Kleermakers en hun leerlingen 
 
Pieter begint met het verhaal: 
Het was de avond van 19 november dat hij samen met zijn baas na half tien het weer eens welletjes 
had gevonden en naar bed was gegaan. Die nacht is Pieter tussen half twaalf en twaalf uur wakker 
geworden. Nadat hij wakker is geworden door een gestommel dat hij aan of in het huis hoorde en 
dat op een zeker moment ophield, hoorde Pieter de klapperman62 omgaan, die naar Pieter meent 
verstaan te hebben, riep dat het ‘twaalf uren’ was. Bij of na dat wakker worden heeft hij dus in of aan 
het huis enige tijd gestommel gehoord. Omdat de huisvrouw van zijn baas Pontanis juist die week 
was overleden en beneden ‘boven aarde stond’,63 verbeelde Pieter zich dat het spookte en hij 
maakte zich daarover ‘zeer bevreesd’. Hij is toen zijn baas gaan wakker maken en heeft daar een hele 
klus aan gehad. Waarschijnlijk doordat Johannes vanwege de ziekte van zijn huisvrouw zeer 
vermoeid en afgemat is geweest, werd hij maar niet zo een, twee, drie wakker. Toen zijn baas na 

                                                             
62 De klapperman of klepperman of klapwaker is een nachtwacht die in vroeger tijden met een klep (een 
apparaatje vergelijkbaar met een ratel) de ronde deed en daarbij ook riep hoe laat het was. Ook fungeerde hij 
in veel plaatsen als brandwacht en dorpsomroeper. Met het klepper-apparaat, een hamer aan een korte, 
houten steel die als een bel heen en weer werd gezwaaid, maakte hij een luid en indringend geluid, bv. bij 
brand. 
63 ‘Boven aarde staan’ is een uitdrukking voor het opgebaard zijn van een dode, veelal in een voor- of 
achterkamer van het huis. 
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ongeveer een half uur toch eindelijk wakker werd en Pieter over het beneden gehoorde gestommel 
en zijn ontsteltenis daarover vernomen had, heeft Johannes aan Pieter een nogal zakelijke reactie 
gegeven: ‘Wat, gij hebt waarschijnlijk gedroomd’. Baas Johannes valt Pieter dan in de rede en zegt 
inderdaad zo’n soort gesprek met hem te hebben gehad. Verder zegt Johannes dat hij geen ‘geweld’ 
in of aan het huis heeft gehoord.  
Dan verklaren ze beiden dat zij de volgende morgen de twintigste november om ongeveer zeven uur 
of half acht zijn opgestaan en naar het voorhuis, dat bij hen als winkel dient, zijn gegaan. Daar zien ze 
dat het ene venster, dat op de straat aan de voorkant van het huis uitkomt, was geforceerd en 
opengebroken en dat al de spullen uit het voorhuis, dat wil zeggen uit de kleermakerswinkel zijn 
gestolen! Behalve dan drie keurslijven, een gedeelte van een afgesneden mantel  of ‘vrouwejak’ en 
enige lappen. Al die gestolen goeden zijn volgens de beste herinnering van de beide kleermakers op 
een lijst gezet, samen met de namen van de eigenaars, en dat omdat deze aan Johannes als 
kleermakersbaas ‘ter making of herstelling’ waren aangeboden. Met daarbij een aantal 
kledingstukken64 die aan hemzelf (de kleermaker) als eigendom toebehoorden.  
 
Dan beginnen ze eerst maar eens alles op te noemen en te beschrijven.  

• Het gaat om een oude katoenen deken waarover een nieuwe katoenen deken is bevestigd, 
daarop een rode ondergrond met witte bloemen dat op een kant van het geheel 
‘overgeregen’ was. Dit behoorde toe aan Dirk Slof. 

• Dan waren er vijf ellen nieuwe groene krep met oude voering die vermaakt werd tot een 
vrouwenmantel of jak, ook van Dirk Slof. 

• Een zwarte trypte oude broek met aangezette kniestukken en trypte kniebanden, deze was 
van Johannes van Saerloos. 

• Een nog nieuwe zwarte mannenbroek van zwarte calmink van Leendert van Saerloos. 
• Een oude grauwe of loodgekleurde rok, om deze te keren, welke was van Corn. Adriaanse 

Duijvelaar. 
• Twee nieuwe flenni (flanellen) hemdrokken die al wel gesneden (geknipt) waren, maar nog 

niet genaaid. De twee mouwen ervan waren in de winkel blijven liggen. Deze kleren werden in 
opdracht van de armmeester gemaakt voor de kinderen van Frans van Remunde. 

• Verder was er een blauwe oude hemdrok van sersie65 die versteld was voor Mattheus van 
Ginneken. 

• Drie en een half el blauwe nieuwe sersie tot een hemdrok maar nog ongesneden voor Geert 
van Ginneken. 

• Een geheel nieuw gemaakte vrouwenmantel rood dobbelsteengoed voor Lena Rijppings. 
• Verder een vrouwenjapon van boven tot onder nog ongevoerd  van de vrouw van Frans 

Lassant(?). 
• Een oude bruine sersie vrouwenmantel om te keren, van de vrouw van Waanand (Wijnand) 

Cele. 
• Een oude vrouwenmantel en lappen om een kinderjapon van te maken, idem. 
• Drie ellen nieuw ‘peper en zoudt couleure’ ruig jakse goedt met drie en een half el saaije nog 

‘gans ongesneden of gemaekt’ om een rok van te maken, voor Thomas van Beeveren. 

                                                             
64 Voor een uitgebreide beschrijving van de hele materiele cultuur met o.a. kledingstukken in de 18de eeuw, zie: 
Johan A. Kamermans ‘Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw’, 
Wageningen/Hilversum 1999. Dit is een belangrijke studie gebaseerd op boedelinventarissen (meubels, servies, 
bestek, kleding en sieraden, maar ook verwarming en verlichting, reiniging en hygiëne).  
https://books.google.nl/books?id=yVnzo0IQ_Z0C&pg=PA238&lpg=PA238&dq=wat+is+een+trypte+broek&sour
ce=bl&ots=gmt0RjScff&sig=-A49HE4Lf4yHmUiX4YBb4sbZqbI&hl=nl&sa=X&ei=-
C3qVJyzEIGdPbGHgcgP&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wat%20is%20een%20trypte%20broek&f=false  
65 Serge (sersie) is een wat zware wollen stof, zoals ook saai (saaije), dat als regenkleding werd gebruikt. Ik heb 
niet kunnen achterhalen wat het vaker voorkomende trypte voor een stof is en ook niet wat een rasde (rode?) 
Marokke rok is. Krep (crepe) is ws. een voeringstof met het uiterlijk zoals we dat van crêpepapier kennen. 
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• Een oude ‘rasde’ Marokke vrouwenrok gevoerd om te keren van de meid van Pieter van den 
Broek. 

• Drie ellen nieuw blauw Duffels66 met een nog geheel zijnde oude voering om daar een rok van 
te maken voor de zoon van Wouter van Prooijen. 

• Twee oude gestreepte ‘mansonderbroeken’ om te repareren van Tanneke van Buijten, Wed. 
Hitsigers. 

• Een oud kinderhemd plus rokje om te repareren van de weduwe De Zout. 
• Een geheel nieuw gemaakte flanellen hemdrok met rode en witte strepen zonder mouwen 

van Geert de Pakkedrager.  
• Een reeds gesneden rug van een bruine sersie mantel met nieuwe voering waarvan een deel 

in de winkel is blijven liggen van de weduwe Gerard Stevens. 
• Ongeveer drie el bruinachtig goed dat als voering gebruikt wordt voor een kindermantel  of 

jak voor Jochiem Swijgers. 
• En ten slotte nog een witte half versleten zomer hemdrok met witte gewerkte knopen 

ongevoerd, maar op de hoogte van het middel bezet met een linnen band, eigendom van de 
kleermaker zelf. Tevens een zakje met linnen lappen, ook van Pontanus zelf.  

 
Nadat de beide heren dit allemaal zo opgebracht hebben, sluiten ze hun verklaring af door aan te 
geven dat zoals het nu beschreven was, zo is het. Om dat te bekrachtigen zeggen ze ieder 
afzonderlijk de volgende eedwoorden daarbij: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. Dat doen ze 
terwijl ze hun handen daarbij in die van schepen Pieter IJscoot (Jiskoot) hebben gelegd en ten 
overstaan van de drie aanwezige schepenen Jiskoot, Provisi en Segboer met daarbij de secretaris van 
de gemeente Dinteloord P.J. Lalau.  
   

 
 

Of er ooit iets van het gestolen goed terug gevonden is, heb ik niet nagezocht. Dit omdat het wellicht 
eenvoudiger is met een magneet een speld in een hooiberg te vinden, dan al de rechtelijke boeken 
die daarover uitsluitsel kunnen geven na deze datum erop na te staan.  
 

                                                             
66 Duffelse stof is een wat zware, wollen, geweven stof die vaak voor een overjas werd gebruikt.  
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Brabantse jak met lange en korte mouwen 
 
Een met de eed bekrachtigd verzonnen verhaal 
Een week later verschijnt de Dinteloordse marktschipper Peter van der Burgh op het Dorpshuis. Van 
den Burgh vaart van Princeland op Rotterdam en hij heeft er behoefte aan onder ‘solemnele ede’ en 
‘in de handen van de heer schepen Pieter Jiskoot’ zijn kant van een verhaal duidelijk en onomstoten 
uit de doeken te doen. Hij verklaart hiermee zijn ‘waarheid’ en legt dat ter beoordeling en 
vaststelling voor aan de baljuw van Dinteloord, de weledelgestrenge heer Jacob Creijghton. Peter van 
der Burgh verklaart dan ‘dat hij gedurende de maand oktober ‘laetstleden’niemand en voor zover hij 
weet zelfs nooit de persoon van Abram Koek ‘geemployeerd’ (in dienst genomen) heeft om van 
Rotterdam of elders naar Princeland met een brief aan zijn (Van der Burgs) eigen adres te zenden om 
daarmee voor zijn rekening ‘te zijnder huijse’ of bij zijn dochter geld op te halen.67 Zo’n brief is wel 
speciaal aan hem voorgelezen en vertoond, welke brief volgens de heer Van den Burg de afgelopen 
maand oktober aan zijn huis is bezorgd. Peter van der Burgh wil hier duidelijk laten weten dat deze 
brief niet met ‘zijn kennis of wetenschap in de wereld is gekomen’ en dat het hele gedoe ten 
enenmale verzonnen is. Hij gaat akkoord met de inhoud van de tekst van zijn verhaal en bekrachtigt 
het een en ander met de eed ‘Zo waarlijk helpe mij God, Almachtig’. Deze eed doet hij ten overstaan 
van de schepenen Cornelis Provisi en Hendrik Segboer in tegenwoordigheid van P.J. Lalau, secretaris 
van de gemeente Dinteloord.    
 
Interessante archiefbronnen van Dinteloord 
Sommige archiefbronnen zijn door hun gevarieerde  en opmerkelijke inhoud wel zeer geschikt om 
een breder beeld te krijgen van het (sociale) leven van een dorpse burgergemeenschap. Voor het 
rechterlijk archief van Dinteloord geldt dit mijns inziens voor boeken als deze: ‘Protocol van 
allerhande akten, ‘Recognitieboek’, waarin veel zaken van allerlei aard die tussen burgers speelden. 
Verder vinden we in de Rechterlijke en administratieve publicaties o.m. waarschuwingen vanwege 
schout en schepenen met betrekking tot onderhoud van wegen, het oppassen voor kwaadwillende 
personen, het weiden van varkens en over het schonen van brandsloten. En niet te vergeten de 
Bekendmakingen van publieke verkoop van onroerende en roerende goederen, met aankondigingen 
van veilingen maar ook publicaties van de schout aan Prinselanders: de vastgestelde broodprijs, 
regels in verband met Franse soldaten en verpachting van as, vuilnis en straatmest… Voorbeelden: 

                                                             
67 Zie voor de brief als hulpmiddel voor kwalijke zwendelpraktijken: Simon Garfield, Ode aan de brief, kroniek 
van een verdwijnend fenomeen, Amsterdam 2014, pag. 255-263.  
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Hakhout voor het huis van Nassau 
 

 



161 
 

Verkoop van een deftige inboedel. Zegt het voordt!  
 

 
 
rechterlijke archieven | Dinteloord | Bekendmakingen van publieke verkoop van onroerende en roerende 
goederen, 1791-1800 schermpag. 113, via de link   https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-
in-archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/79cfd0b2-4853-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/112?sort=register_custom_i_
deelnummer&direction=asc&image=d5ba245e-46ac-7073-68e4-41ea8f5e0abf 
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Stroperij door kwaadaardige lieden 
 

 
 
Over de insolvente boedel van P.J. Lalau, secretaris en stokhouder… 
 

 
 
 
Even verder wordt vanwege de oorlogstijd aan elke ingezetene van Dinteloord en Princeland 
verboden op de dank/vast en bededag 13 februari 1793 te tappen, te kaatsen of de bal te slaan (of 
kaatsebal te slaan☺) op boete van 25 gulden direct te voldoen aan de baljuw bij overtreding!   
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Actie Dinteloord Schoon! 
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Meer uit deze Dinteloordse bronnen geput 
Zo vinden we in de archieven van Boedelinventarissen (inv.nr. 805 deelnr. 0072) bijvoorbeeld de 
Borderel op de Staat en Inventaris van het goed en de (grote) boedel in bezit geweest door de in dit 
boek meerdere malen genoemde Meeuwis van Dis, bouman in de Mariapolder, en zijn overleden 
huisvrouw Johanna Verkouteren, oktober 1791: zuiver (boni minus mali 36.940 gulden, een kapitaal). 
Ook treffen we aan de Borderel van Staat en Inventaris van Willem Adriaanse Burgers en zijn vrouw 
Pieternella Breuren, opgemaakt december 1793: zuiver 30.707 gulden, rijke herenboeren. 
De bekende schepen Pieter Jiskoot en zijn vrouw Anna Slagboom komen eind 1793 uit op 40.256 
gulden, hetgeen toch een treffend verschil genoemd moet worden met de eveneens samen met 
Jiskoot vaak ondertekenende secretaris van de gemeente Dinteloord, P.J. Lalau, die zijn leven zwaar 
ziek eindigt en een insolvente boedel nalaat (zie hierboven). Het kan verkeren… 
Eveneens de Borderel van de rijke boer Mattheus Heijboer, bouman in de Koningsoordpolder in 
1795, boni minus mali 23.920 gulden). Er moet worden opgemerkt dat in dit boek, de 
bovengenoemden en tenslotte Isaac Betten en Johanna Vissers er slechts 6 door mij zijn opgemerkt 
met een Borderel. Van de overigen namen wordt wel melding gemaakt maar geen telling gedaan. De 
meeste boedels zijn blijkbaar van te weinig vermogen om daarvoor in aanmerking te komen.  
 
Enkele namen die we in deze interessante bron nog zonder borderel tegenkomen: Willemijn van der 
Voorst en haar overleden man Johannes Kwik; Maria Provisie en haar overleden man Ary Vink (de 
meester wagenmaker);  Jan van der Voorts en Margo van Rijen; Pieternella Stellenarf (?) en Arie 
Schreur; Stijntje Biest en Maarten van Driel; Adrian van den Houten en Dingena Mom (?); Lijntje van 
Pijpen en Pieter Sol; Andries van der Plas; Johannes Koopman en Engetie de Geles; Maria van den 
Oudendijk en Willem de Graaf; Michiel Griekspoor en Adriana den Boeff. Deze laatste lijst betreft  
1791 en 1792.  
 
In het Protocol van allerhande acten ‘Recognitieboeck’ 1787-1797 (inv.nr. 805 deelnr.166) vinden we 
bijvoorbeeld een uitgebreid pachterscontract met de vele, vele bepalingen.  
 
In de bron Bekendmakingen van publieke verkoop 1791-1800 (inv.nr. 805 deelnr. 0274) vinden we 
o.m. op schermpagina 10-12 door gerechtsbode (en later secretaris) van Dinteloord Anthonij Vissers 
(man van Francijna Bette en zwager van Isaac Bette), namens secretaris J.A. Creijghton (zoon van J. 
Creijghton), bekendmakingen over de broodprijzen en –gewichten tarwe-, rogge- en wittebrood. De 
prijzen wijzigen voortdurend. Het gaat hier om eind 1796 en begin 1797, een benarde periode 
vanwege de invallen van het Franse leger in 1793 en 1794, de bezetting door Franse soldaten en de 
vele gevolgen ook op materieel gebied. Mogelijk ook een slecht oogstjaar. Soms staat er boven deze 
broodpublicaties: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Ja, ’t is de omwenteling der tijden… 
 
Op schermpagina 43 wordt op 11 juli 1795 konde gedaan en een publieke waarschuwing gegeven dat 
op de datum 21 en 22 juli 179568 en op genoemde uren de schepenen van Dinteloord (in het 
Dorpshuis?) aanwezig zullen zijn om de ingezetenen van het dorp Dinteloord en de opgezetenen van 
de Heerlijkheid Princenland aan te tekenen op de jaarlijks lijst van het quohier van het gemaal. 
Daarom wordt ieder hoofd van een huisgezin bevolen om zich samen met zijn huisvrouw,  kinderen, 
dienstboden en wie er ook maar nog meer inwonend is (‘die in zijn brooden zijn’) te melden en aan 
te geven met naam en toenaam. Zij die op de gemelde dagen nalatig blijven en zich dus niet melden, 
zullen te boek worden gesteld onder een hoofdstuk Verzwegenen. Op deze manier zal de pachter 

                                                             
68 Het archiefboek loopt dus van ouder (achterin) naar jonger in datum (voorin), ofwel zoals het indertijd op het 
dorpshuis is samengesteld, zie hier na inloggen via de link:  
https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/79cfd0b2-4853-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/42?sort=register_custom_i_d
eelnummer&direction=asc&image=d5ba245e-46ac-7073-68e4-41ea8f5e0abf   
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van het gemaal daarvan op de hoogte worden gesteld en deze zal ‘zijn actie gereserveerd laten’. En 
dan dit slot: ‘Een ieder zij verdagt en wagte zig voor schade’… Wat te blikskater… 
 
En zo gaat het in dit boek maar door: huisverpondingen, regels in verband met de aanwezigheid van 
Franse soldaten, (26 maart 1795, ‘in het derde jaar van de Republiek’, uit naam van o.m. generaal 
Pichegru, zijn generaal van de Franse divisie, dhr. Bronard en schepen J.P. Vogelaar (schermpag. 
58,59). De aanhef geeft de sfeer goed weer: ‘De representanten van het Franse volk bij de armeen 
die in Holland zijn…’, zij besloten de volgende maatregelen… Het komt erop neer dat voor alles wat 
maar Frans was in Holland voor onderhoud, kleding en toerusting gezorgd moest worden en de koers 
van omzetting van Frans geld in guldens wordt erbij bekendgemaakt. De burgers die de nakoming 
van dit besluit weigeren, zullen door de commandant ter plaatse gereguleerd worden… De hele zaak 
zal in twee talen worden bekend gemaakt (en wee je gebeente…).  
 
We lezen over het effenen van sporen in de wegen en het vullen van putten in de straten, over 
dijkschotten en landlasten, waterschouw (het schouwbaar maken van dijken, wegen en bermen, 
hoofdgeld en rantsoenen der tienden, aanbestedingen van timmer- en metselwerk op hoeven in de 
diverse polders, het leggen van een zomerkade om gemelde gorsen, een herschouw bij Jan Leest in 
de Willemspolder, en wie niet aan de verordeningen gehoor had gegeven werd evenals deze tot 
betaling van boeten en straf geciteerd. Brand- en vuurschouw, zeer veel verontwaardiging over 
clandestien jagen en vissen (stropen), tappeniers worden aangesproken om op een genoemde 
zondag in de kermistijd geen ‘tapnering’ te doen, niet te laten spelen op violen of andere 
instrumenten en de kramers wordt verboden hun kramen open te zetten, goederen te koop ‘aan te 
presenteren’, alles op straffe van boete van drie gulden en de confiscatie van de aangeprezen 
goederen. En dan steeds weer gemengd met scheuten proclamaties aan bakkers en broodverkopers 
over de prijzen en de gewichten van hun deegwaren. Dat waren nog eens tijden…  
 
We sluiten dit proefmonster van interessante stukken uit deze archiefbron af met wat we lezen op 
schermpagina 62: ‘Die iets te pretenderen heeft…’, dus: die aanspraak meent te kunnen maken op… 
 

 
 

rechterlijke archieven | Dinteloord | Bekendmakingen van publieke verkoop 
van onroerende en roerende goederen, 1791-1800 sch.pag 62 d.d. 23 april 1795 
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EEN ZIJPAD WAAROP WE VEEL DINTELOORDERS ONTMOETEN  
 
Gezin Jan en Johanna Veermans in de Mariapolder en de Dinteloordse familie Vissers  
Wat komen we in de bronnen te weten over de jeugd van de kinderen van Isaac en Johanna, 
die nu door Johannes Veermans en hun moeder Johanna worden opgevoed? Met betrekking 
tot kinderen is in het algemeen weinig in historische bronnen te vinden, behalve dan 
vanwege de eerder genoemde kruispunten van het leven zoals de geboorte, een jong 
overlijden of bij het volwassen worden: het huwelijk. Van of over de jonge Maria en Simon 
Bette heb ik geen gegevens in de zgn. rechterlijke archieven aangetroffen. Dan richt de blik 
zich opnieuw naar de nieuwe vader in het gezin, Johannes Veermans. Hoe heeft hij de 
boerderij gerund? Zou in de boeken die over het werkzame leven van Isaac Bette inzicht 
gaven69 nu ook iets over Johannes Veermans terug te vinden zijn? Kocht hij ook op openbare 
verkopingen en boodt hij op paketten takkenbossen? We onderzoeken een periode van 
zeventien jaren, 1790 tot en met zijn overlijden op 1 december 1807 (we zoeken tot 1810) 
en we zien ondertussen ook of er iets over de kinderen Bette te melden is. Het zal een lang 
onderzoek blijken te zijn.  
 
� Een methode voor het zoeken in de bronnen 

Het is een goede want systematische manier van onderzoeken70 van de vele bronnen om via 
de website van het Markiezenhof naar de ingang ‘Zoeken en vinden’ te gaan, dan naar 
‘Bladeren in archiefbronnen’, de plaats Dinteloord in ‘de rij van alle gemeenten’ te kiezen, en 
voor de bronnensoort ‘Registratie van het type bron’ te kiezen voor de ‘Rechterlijke 
archieven’. Door het ‘Deelnummer oplopend’ te sorteren krijg je de gehele lijst van 
inventarissen van de rechterlijke archieven van Dinteloord oplopend in tijd en deelnummer 
en gegroepeerd in verschillende soorten van de deelnummers te overzien. Het gaat daarbij 
om 281 verschillende stukken met 319 deelnummers.  
 
Wie eerder zulk onderzoek heeft gedaan, start veelal bij de soort boeken waarvan bekend is 
dat ze normaal gesproken ‘hits’ opleveren. In dit geval kiezen we de meest logische lijst van 
mogelijke bronnen. Het gaat vooraleerst om het vaststellen van de periode waarin men deze 
boeken wil onderzoeken. In dit deel van het onderzoek handelt het om het leven van 
Johannes Veermans als boer in de Mariapolder, dus we zoeken van zijn huweljk in 1791 tot 
een jaar of zo na zijn overlijden in 1807, we nemen arbitrair 1810.  
Het doel van dit brede onderzoek moet steeds helder voor ogen staan: we zoeken naar 
verschillende soorten ‘levenstekenen en bedrijfsgegevens’ aangaande Johannes (Jan) 
Veermans als man van Johanna Vissers en vader van Maria en Simon en (tot juli 1794 van) 
Ysaak Bette. We slaan diverse soorten boeken waarin het niet bepaald voor de hand ligt dat 
er iets in gevonden zal worden (o.a. criminele en civiele procedures) maar even over, tot uit 
andere bronnen het tegendeel zou blijken dat ook daarin gegevens te vinden kunnen zijn. 
We starten de lijst en laten of en welke soort informatie er gevonden kan worden. 
 
� Het boeiende van (in)spannend speurwerk (1790-1810) 

Register van de verbalen, vredemakersrol, 1785 december-1811 april, deelnr. 0017: de 
gezochte periode begint bij schermpag. 14, onderlinge geschillen tussen inwoners van 

                                                             
69 Zie pag. 112 tot en met 118 van dit boek.  
70 We brengen door systematische keuzen orde in de vele mogelijkheden, gericht op een bepaald doel.  
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Dinteloord en Princenland, bijvoorbeeld de plaatselijke vroedvrouw Margaretah Borsteeg 
die nog drie gulden meent te krijgen die zouden zijn toegezegd bij haar hulp tijdens een 
bevalling. Dit kost heel wat papier. In 1791 staat ze weer voor de vredemakers, nu tegenover 
Cornelis Vissers, ook voor de somma van 3 guldens. Verder zaken van Willem de Graaf 
tegenover Simon Segboer om 101 gulden.  
 
Dan volgt 23 september 1791 een spannend verhaal van Adriana Knook, een Fijnaartse 
ongehuwde dochter (van Hendrik Joosten Knook) tegenover Ary Janse Burgers. Arie zou een 
kind bij haar hebben verwekt en bij de geboorte is in de barensnood de naam van de vader 
gevraagd en door melding aan vroedmeester Rijvenberg en de buurvrouwen daarna alles 
ook juridisch en via de gerechtsbode gaan rollen. Arie wordt gedaagd en wordt vervolgd… 
(sch.p. 24,25).  
 
Dan een zaak van Cornelis Klercq tegen Johannes Burgers over een timmerpartij op het erf. 
Daarna hebben Cornelis Lambertus Smet en Willem Meeuwisse ruzie over een apotheek die 
opgehaald moet worden. En opnieuw is er een ongehuwde dochter bezwangerd: Janneke 
van den Boom noemt Leendert Stolk als de vader. De tekst van het relaas is dermate 
opmerkelijk in zowel zaak als schrijfwijze te boek gesteld, dat u hier over Leendert’s 
desinteresse kunt meelezen:  
 

 
 
Nadat de gerechtsbode twee maal bij Leendert aan de deur is geweest komt zijn reactie ‘Ik 
zal u maandag of dinsdag erover berichten…’ 
 
Het houdt maar niet op met dat bezwangeren: 2 november 1792 een zaak van Lijntje 
Makinge, weduwe van Johannes van Blasgem contra Johannes de Lange, minderjarige zoon 
geassisteerd door zijn vader, Lijntje eist  ‘trouw ofwel onderhoudt van het kind waarvan zij 
staat te verlossen’. U voelt het al aankomen, Johannes ontkent alle vleselijke conversatie en 
weigert om wat dan ook maar bij te dragen. Die vredemakers hadden zonder DNA-test toch 
ook wel veel wijsheid nodig in zulke zaken. Letterlijk staat er dat de partijen niet konden 
worden bevredigd. Kijk, dan maar naar de ’ordinaire rol van de wethouderen.’71 
 
Even verder wordt er getwist over een houten schutting over welke zaak geen 
eenstemmigheid verkregen kan worden. Op 3 mei 1793 krijgen de ‘vredemakers’ het verhaal 
van Pieternella Hellenaars die het aan de stok heeft gekregen met Jenne Romme. De beide 
huisvrouwen twistten over een beschuldiging van ‘heling van aardappelen’ door Pieternella.  
 

                                                             
71 Wie de hiergenoemde zaken die worden doorgezonden naar de ordinaire rol van schepenen of wethouders 
verder wil bestuderen, die volge de aanwijzing van mevrouw E. van Eekelen, coördinator dienstverlening van 
Het Markiezenhof: ‘De ordinaire rol van de schepenen betreft de civiele zaken. Deze kunt u terugvinden in de 
inventarisnummers 14 en15 van archief 805, Rechterlijke Archief van de gemeente Dinteloord en Prinsenland.’ 
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Isaac Samson jr., joods koopman te Rotterdam, heeft eind 1793 een zaak tegen Johannes 
Burgers waar het gaat over vergoeding van schade en kosten met rente, terugwerkend en 
toekomend, in elk geval een somma van drieduizend zevenhonderd en negenenzestig 
gulden. Het kost drie pagina’s en een vordering, inclusief de kosten. De volgende akte is van 
5 febr. 1794 en opnieuw van de joodse koopman Samson uit Rotterdam. Er wordt nu breder 
uit de doeken gedaan dat er al een schriftelijke en mondeling belofte van betaling geleverd 
was. Nou ja, zo gaat de zaak weer verder.  
 
In Februari 1794 is er ene Johan Michael Dintel, bouwknecht (uit de Heerlijkheid) die een 
relaas heeft tegen Juliana Frijen. Dit is ook aardig om even mee te lezen, want Michael stelt 
voor dat het huwelijk dat Juliana via de proclamaties in het dorp heeft laten afkondigen met 
haar Phillippus Nooteboom, dat die proclamaties zullen worden geroyeerd en om met …, 
 

 

 
 

 
…ja, we lezen het goed: om met hem, Michael Dintel te cohabiteren en samen te wonen 
‘gelijk een egte vrouw met haar man betaamd’. Je vraagt je af: als dat cohabiteren 
(geslachtelijke omgang hebben) via de gerechtsdeurwaarder en de vredemakers op deze 
manier moet worden afgedwongen, zou dan de zaak al niet veel te ver verlopen zijn om ooit 
nog goed te komen? Inderdaad, want de gedaagde Julia geeft als antwoord ‘nimmer en niet 
in der eeuwigheid op verzoek van de eiser te cohabiteren’. Hier kan een mens een glimlach 
toch nauwelijks onderdrukken. Je leest nog eens wat in die vredemakersrollen en je ziet de 
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kijvenden als het ware voor ogen. In hun wijsheid stellen de vredemakers aan de eiser voor 
dat ‘bij weigering van cohabitatie’ de hele zaak maar naar de rol van de schepenen (de 
vierschaar) verdaagd moet worden. Laten die zich dan maar eens over deze huwelijkszaken 
buigen en zich nader uitspreken. Dat wordt nog wat! 
 
28 maart 1794 is het weer prijs. Het relaas van Adriana Langbroek met haar stiefvader 
Jacobus van der Rhee is duidelijk: de jongeman Johannes Koopmans moet zijn belofte 
gestand doen en met Adriana trouwen omdat hij haar van een kind bezwangerd heeft. Hij 
moet haar met het voldoen aan die belofte eren, zoals het behoort. Er wordt dagvaarding 
verzocht. Om maar zo te zeggen: geen geneuzel, Johannes, doen wat je beloofd hebt; lusten 
en lasten enzo. 
 
Op vrijdag 11 april 1794 wordt de zaak van Adriana Langbroek tegen Johannes Koopman 
opnieuw aan de orde gesteld. Johannes is twee maal geciteerd (door de gerechtsbode van 
de kwestie op de hoogte gesteld), maar hij ontkent alle ‘vleselijke conversatie’ en geeft aan 
haar niet te willen trouwen. Johannes is zo stellig, dat hij voorstelt om op welk uur van de 
dag dan ook over deze zaak een eed te doen. Ze kunnen het uiteraard niet eens worden en 
dus wordt de zaak aan de rol van de wethouders, dat wil zeggen aan de schepenen van 
Dinteloord in de rechtsprekende ‘vierschaar’ voorgelegd.  
 
De week erop, 19 april, is het Maria Ceelen die een zaak aanspant tegen de boerenknecht 
Hendrik Mouthaan. Hendrik had ook haar het trouwen beloofd en om haar te ‘dooteren naar 
behoren’ en zelfs in de kraamkosten te voorzien. Niets van dit alles was waar geworden, 
behalve dan dat Maria volgens haar zeggen een kind van hem had gebaard. Hendrik ontkent 
alles en de zaak wordt naar de schepenen verwezen.  
 
Dan is het ruim een jaar stil in deze boeken en is de eerstvolgende zaak op 22 mei 1795 als 
de marktschipper Johannes Stolk die op Dordrecht vaart en een zaak aanspant tegen 
Johannes Limburg, gerechtsbode van Dinteloord. Het gaat om twee stukken vlees met een 
waarde van ruim elf gulden, een rekening die Johannes Limburg weigert te voldoen. De 
vredemakers krijgen het voor elkaar dat beiden de helft voor hun rekening nemen (ofwel dat 
Limburg het vlees voor halve prijs heeft jcb).  
 
Hartje zomer, 31 juli 1795 komt Willemijna Vogelaar, weduwe van laatst Cornelis Hendrikse 
Duijvelaar, met een zaak tegen de meester smid Christoffel Moellaart. De weduwe eist het 
geld dat haar uit de boedel van haar overleden man toekomt. Het draait onder meer om een 
boek dat niet meer in de boedel bleek te zijn… en zolang dat boek niet geleverd wordt, geeft 
hij het haar toekomende geld niet. De lezer voelt het al aankomen: naar de vierschaar.  
 
Nu de gerechtsbode Johannes Limburg pas nog bij de vredemakers is geweest, zien we hem 
nogmaals in een zaak tegen Josina van Fierum. Het gaat om van beide zijde toegezonden 
rekeningen.  
 
Vrijdag 7 augustus 1795 komt Willem Janse Burgers (‘als Last en Procuratie hebbende’) in 
verband met Willemijna Vogelaar nog maar eens flink terug op de zaak tegen Christoffel 
Moellaart. Er is nog eens flink naar het betreffende boek gezocht, maar tevergeefs. Nu wil 
Willemijna dat wel met de eed bekrachtigen. Het schiet zo allemaal niet op, dus: vierschaar.  
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21 augustus is er een zaak waarin de Procureur J. de Klerk aan de Vredemakersvergadering 
communiceert dat Anthony Vissers (man van Francijna Bette, gerechtsbode van Dinteloord) 
genoegen neemt met ‘de gedane bezettingen’ en in verband met die genoegenneming heeft 
deze vergadering geen voortgang.  
Vrijdag 25 oktober 1795 is er een zaak tussen Albertus Honkoop en W.N. Maklaine over de 
betaling van een rekening. Het geharrewar gaat ‘op naar de vierschaar’.  
 
Gerrit van Nieuwenhuijsen is aftredend kerkmeester en heeft februari 1796 een zaak tegen 
de timmerman Joost Drogendijk. Het handelt om betaling met betrekking tot zitplaatsen en i 
de kerk van Princeland. Het gaat om zeven gulden en de zaak wordt ‘bevredigend 
afgehandeld’. Ook wel eens leuk voor die vrederechters.  
 
15 juli 1796 legt gerechtsbode Anthonie Vissers de stukken aan de vrederechters voor in 
verband met een zaak van  Johannes van Dord als gelaste van vrouwe Petronelle de Jong uit 
Steenbergen tegen de bouman Willem Meeuwisse. Het gaat om niet betaalde huur van de 
jaren 1793 tot en met 1795 voor de somma van 7314 gulden. Ja, we lezen het goed. 
Meeuwisse reageert dat zijn eiseres eerst moet voldoen aan mondeling gedane 
toezeggingen. De eiseresse stelt dat toch gewoon de huurpenningen moeten worden 
voldaan. De zaak gaat naar de rol van de schepenen.  
 
Vrijdag 7 oktober 1796 is er een zaak van Adriaan Adriaanse Duijvelaar (beëedigd bierdrager)  
tegen Aart Janse van Toorn. Het gaat om de lading van een halve vaam die de bierdrager 
met de kar van de voerman Adriaan Boot heeft weggebracht naar het huis van Van Toorn. 
Voor dat werk heeft hij samen met zijn assistent die hem hielp het gewone bedrag van 2 
stuivers gevraagd, hetgeen Van Toorn een en andermaal heeft geweigerd te voldoen. Nu de 
zaak zo op scherp wordt gezet heeft Van Toorn voldaan en zijn beide partijen bevredigd 
heengegaan.  
De vrederechters hebben te maken met allerhande zaken die op financieel gebied kunnen 
lopen van twee stuivers tot ruim 7000 gulden. En daar zitten dan een aantal schepenen over 
te zuchten en de secretaris die van dit alles en de kosten ‘boek houdt’.   
 
10 februari 1797 komt meester chirurgijn Willem Schreuder met zijn aanklacht tegen 
Catharina den Hollander, weduwe Cornelis Klerq. Het betreft de betaling van een rekening 
van 15 gulden.  
De 24ste dient er een zaak van eiseres Neeltje den Hollander, zij heeft als dienstmeid gewerkt 
bij Willem Janse van Dis en heeft een aanklacht tegen haar vroegere huisheer. Van Dis 
beweert namelijk dat Neeltje enige goederen van hem gestolen heeft en dat wil ze duidelijk 
en gehoord tegenspreken. Die beschuldiging moet eerst maar eens bewezen worden of 
anders subiet ingetrokken. Dagvaarding volgt. 
 
En dan is het weer zover: Leijntje Makinje, weduwe van Johannes van Blasgum (zie de zaak 
van 2 nov. 1792 hiervoor), die eerst een zaak van bezwangeren had tegen Johannes de Lange 
heeft het nu aan de stok met de Dinteloorder Frans Burgers. Het zijn de inmiddels bekende 
termen: ze eist trouw of onderhoud in verband met het kind waarvan zij staat te verlossen 
en zegt dat Frans de vader is. Frans woont nog bij zijn vader Cornelis Burgers in en daar moet 
de gerechtsbode de zaak dan maar eerst aan hem aanhangig maken. Toen de gerechtbode 
aan de deur kwam deed moeder Burgers open en of ze lont rook of niet, ze antwoordde dat 



171 
 

haar zoon Frans niet thuis was. Gerechtsbode gaat heen. Er wordt nu tot een hernieuwde 
dagvaarding besloten.  
 
26 mei 1797 is er een zaak van het ons bekende familielid Anthonie Vissers, samen met 
Johannes Limburg als eisers tegen de bouman Willem Adriaanse Burgers die in de 
Koningsoordpolder woont. Ze vinden dat Willem in zijn uitspraken te ver is gegaan, lees 
maar mee: 
 

 
 

Na nog een keer stevig op zijn woorden te zijn aangesproken heeft Willem zijn in drift 
geuitte woorden officieel teruggenomen en zullen de partijen elkaar als vrienden bezoeken 
terwijl de gedaagde ‘wijders ter zijner genoegen’ een gift aan de armen zal doen. Kom er 
maar eens om! 
 
26 mei 1797 gaat de zaak van de bezwangerde Lijntje Makigne tegen Frans Burgers weer 
verder. Frans ontkent dat hij ook maar enige seksuele omgang met Lijntje heeft gehad en 
weigert aan haar eis te voldoen. Ze komen er niet uit en op verzoek van Lijntje gaat de zaak 
door naar de ‘wethouderen’. Let wel, er tekenen zes vredemannen inclusief de schrijver. Het 
mag wat kosten.  
 
17 november 1797 dient een zaak van de ‘nog voortdurend minderjarige’ Hermanus Burgers, 
geassisteerd door zijn vader Meeuwis Burgers tegen Heijltje Knook, weduwe van Willem 
Pieterse Vogelaar (broer van Jan Pieterse Vogelaar, schepen van Dinteloord). Het gaat erom 
dat Hermanus beweert dat Heijltje beloofd heeft met hem te trouwen en die belofte niet 
nakomt. Heijltje reageert erop door te zeggen dat ze niets met de eiser van doen heeft! De 
vredemakers stellen voor dat een aantal goede vrienden van Hermanus en Heijltje tussen 
beiden komen en helpen de zaak op termijn enig zicht te geven. Dit is door beide partijen 
aanvaard en ze hebben te horen gekregen waar en wanneer ze elkaar met de goede 
vrienden zullen ontmoeten. Omdat beide partijen daar opnieuw positief op in zijn gegaan 
wordt deze zaak voor de vredemakers als afgerond beschouwd.  
24 november komt de zaak van Hermanus Burgers tegen Heijltje Knook opnieuw ter tafel.72   
Beiden geven aan dat de verzoening van hen beiden in bijzijn van vrienden goed heeft 

                                                             
72 Volgens Genealogie Reijerkerk-Bronner is Heiltje Knook (1768-1834) datzelfde jaar 1797, sterker nog 25 
november! de dag na de zitting van de vredemakers, in Dinteloord getrouwd met Johannis Janszn van 
Nieuwenhuijsen uit welk huwelijk minstens twee, mogelijk vijf kinderen: 
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uitgewerkt en dat de hele zaak tussen hen beiden maar van tafel geveegd moet worden. Het 
heeft iets aandoendlijks om onder deze akte dan de fraaie handtekeningen van alle drie de 
betrokkenen, zoon Hermanus, vader Meeuwis Burgers en Heijltje Knook terug te vinden.  
 

 
 
Het lijkt erop dat de zoon Hermanus (1-1-1774 en dan toch wel 23 jaar in 1779) bijster verliefd is geworden op 
de nog jonge, negenentwinig jarige weduwe Heijltje Knook. Een eenvoudig onderzoek in de NH  doopboeken 
laat zien dat Hermanus’ moeder is: Pieternella Segboer (vader Meeuwis kenden we al), maar interessant zijn de 
getuigen: Willem Nieuwenhuizen en Johanna Segboer. Of er relatie is tussen deze Willem en Johannis Janszn 
van Nieuwenhuizen is door mij niet onderzocht. Wanneer we verder zoeken naar het levensverhaal van 
Hermanus Burgers, blijkt hij op 22 januari 1804 te zijn getrouwd met… Neeltje van Nieuwenhuizen. Uit de 
doopgetuigen bij later gekomen kinderen blijkt dat het inderdaad om onze Hermanus gaat. Of zijn vrouw 
Neeltje nu nog familie was van Johannis Janszn van Nieuwenhuizen, de tweede man van zijn vroegere geliefde, 
heb ik maar niet meer uitgezocht. Er zijn grenzen, maar apart blijft het.    
 
20 april 1798 is er een zaak tussen Simon Segboer en Willem Klercq. Het gaat om een bedrag 
van ruim 559 gulden. 
4 mei 1798 dient er een geschil tussen Pieter Klercq en Jan Leest. Het gaat om een zakelijke 
afspraak: voor twee ossen en een vaars zou gegeven worden een melkkoe met een 
rijksdaalder. De inzet van de twist is deze, dat de vaars wordt betwist. De vredemakers 
krijgen de zaak geaccordeerd. 
 
18 mei 1798 gaat het bij de vredemakers over Govert Arendsen als eiser en gedaagde 
Elizabeth van Saarloos, beiden inwoners van Dinteloord. Govert legt het relaas van de 
gerechtsbode over waaruit blijkt dat Elizabeth als ‘meid’ (dienstmeid/dienstbode) van 
Govert een daalder zou hebben gekregen voor de huur en ruim twee gulden voor gedane 
diensten en geleverder medicijnen. De huurpenning wordt teruggegeven met de belofte de 
overige schuld zo spoedig mogelijk te voldoen. Heeft Elizabeth het geld even ergens anders 
voor nodig gehad of gebruikt? Eiser en gedaagde zijn tevreden uit elkaar gegaan.  
 
15 juni 1798 is er een zaak van Johannes Wagenaar uit Rotterdam tegenover Cornelis 
Adriaanse Duijvelaar uit Dinteloord. Het betreft de nalatenschap van schoonmoeder Dingena 
Nerings alsook de vaderlijke portie van Wagenaars’ huisvrouw Cornelia Verheij. Cornelis 
Duijvelaar geeft repliek over het vaderlijke deel, waarvan hij meent voldoende te hebben 
gedaan en verwijst naar de boedelrekening bij het gemeentebestuur (de schepenen).  Wat 
betreft het deel uit de nalatenschap van Wagenaars’ schoonmoeder zegt Duijvelaar dat 

                                                                                                                                                                                              
http://www.rijerkerk.net/databank/person/5/i_I220198/heiltje-sijmens-knook  
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voorzover hem bekend al die goederen nog berusten bij Jacob Magomet. Omdat dit relaas 
voor de beide heren, maar in elk geval voor de eiser onbeveredigend verloopt, zet hij de 
zaak door naar de rol van de wethouders. De mediation van de vredemakers heeft maar een 
beperkte scopus, zo we regelmatig zien.  
 
27 juli 1798 is het eiseresse Maria de Haan die tegenover Josijna van Frierom, de huisvrouw 
van Cornelis Spoor, als gedaagde staat. Het gaat om 16 gulden bedongen huurloon voor een 
half jaar als dienstbode en een valse rekening. Josijna geeft toe dat de rekening abuis is 
geweest maar zegt verder een rok aan de eiseresse verkocht te hebben volgens rekening. 
Maria echter stelt dat zij die rok als een ‘present’ van Josijna heeft gekregen. De 
vredemakers beoordelen het zo dat Josijna in de onkosten van deze zitting veroordeeld 
wordt (die te betalen) en verder om aan de eiseresse te voldoen (wat dat ook maar kan 
inhouden). Het is voor een meelezer eeuwen later een beetje onbevredigend, omdat er geen 
argumenten meer worden genoemd, maar blijkbaar was dat op het moment zelf ook niet 
nodig en was het vonnis duidelijk. De zaak is ermee gesloten.  
 
3 augustus 1798 staat de Dinteloordse chirurgijn Govert Arenssen tegenover zijn plaats-
genoot Joost Hoedeman. Het gaat om een rekening van ruim 15 gulden wegens geleverde 
medicijnen en gedane visites van de geneesheer. Joost zegt dat hij die rekening onmogelijk 
kan voldoen en de zaak wordt doorgezonden naar de schepenen.  
 
Op dezelfde dag, even wat later dient de zaak van de chrirurgijn Arenssen tegen Pieter de 
Lange, eveneens met betrekking tot een openstaande rekening vanwege medicijnen en 
visites ter hoogte van 56 gulden. Pieter moet toegeven dat ook hij deze rekening niet direct 
kan voldoen.  Hij verzoekt daarom uitstel en belooft zodra het hem mogelijk zal zijn te 
voldoen. De afspraak wordt dat betaald zal worden per 1 mei 1799. Blijkbaar geeft dat 
voldoende vertrouwen, want de zaak wordt met die belofte bevredigend gesloten. Ook de 
vredemakers gaan die dag tevreden naar huis. Niet voor niets hun werk gedaan.  
 
Een week later zijn ze opnieuw bij elkaar. Op 10 augustus 1798 is er een zaak van Bartel Kuijl, 
de meester-timmerman van Steenbergen tegen Willem de Graef en het gaat om een 
rekening van ruim 163 gulden vanwege gedaan timmerwerk en geleverde materialen.  De 
rekening wordt getoond en de zaak wordt nogmaals gedagvaard.  
Timmerman Bartel Kuijl blijft nog even in Dinteloord voor hij weer naar huis gaat, want er is 
nog een zaak van hem, namelijk tegen Teunis de Pender. Het gaat om een rekening van 400 
gulden timmer- en metselwerk. Teunis zegt dat hij de volle som direct zal betalen zodra het 
werk ‘behoorlijk gemaakt is’. Dit rekkelijke begrip wordt door tussenkomst van de 
vredemakers toch voldoende geacht: de timmerman zal de zaak naar tevredenheid zien af te 
ronden volgens de opgave van wat nog gedaan moet worden door twee onpartijdige 
deskundige burgers. Case dismissed.  
 
7 september 1798 staan bouwknecht Cornelis Baks en bouman Jan Tiggelaar tegenover 
elkaar. Het is allemaal een beetje ingewikkelde taal, maar duidelijk is dat Cornelis verzoekt 
om voldoening van de bedongen huur, dat wil zeggen zijn huurloon. Hij heeft gewerkt en de 
bouman moet betalen, zo simpel lijkt dat…  Jan zegt dat hij zal betalen over de periode dat 
Cornelis bij hem in dienst is geweest. Goed antwoord en de partijen zijn bevredigd.  
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Diezelfde dag staat de zaak tussen de Dinteloorder David Herselman  (die handelt namens 
Bartholomeus Kuijl uit Steenbergen) tegenover de arbeider Teunis de Pender op de rol. Het 
gaat om gedaan timmer en metselwerk voor een bedrag van 400 ‘guldens’. Teunis bekent 
deze penningen wel schuldig te zijn, maar ze op dit moment onmogelijk te kunnen voldoen. 
En dan volgt de reden die hij opgeeft hieronder. U begrijpt het al: ‘schieten’ is voorschieten. 
Teunis zit in een moeilijk parket.   
 

 
 
De zaak wordt overgeheveld naar de rol van de schepenen.  
Maar de vrederechters kunnen nog niet naar huis. Want nu hij er toch is, heeft David 
Herselman hen nog een zaak namens Kuijl uit Steenbergen voor te leggen. Nu betreft het de 
arbeider Willem de Graaf met een zaak van ruim 163 guldens wegens gedaan timmerwerk 
en geleverde materialen aan hem. Omdat Willem de Graaf niet is komen opdagen (niet 
gecompareerd zijnde) wordt de zaak direct naar de rol van de schepenen verdaagd. Baljuw 
Willem Burgers (Jzn), Paulus van der Laat, president van het Vredegerecht en Jan Corner, 
secretaris, kunnen de boeken sluiten. Ze trekken de duffelse jassen weer eens aan, want het 
wordt al frisser. Zo komen ze gedrieen het dorpshuis uit, die zevende september. Eindelijk 
op huis aan. Drie zaken op een dag, het moet niet gekker worden. 
 
3 november 1798 staan de Dinteloorders Jan Admiraal en Gerbrand Schravelaar tegenover 
elkaar voor de vredemakers met een forse aanklacht, die hieronder te lezen valt:   
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Ja, dat is wel een heel slecht daglicht, waarin Jan Admiraal wordt gesteld. Dat moet eerst 
maar eens bewezen worden. Bewijzen of herroepen. Ja, ga zoiets nu eens bewijzen… 
 

 
  
De gedaagde Gerbrand zegt dat hij de zaak afwacht en als Jan Admiraal niets meer te zeggen 
heeft dan dit, dat hij, Gerbrand ‘er dan uittrekt’ (wat daarvan ook de betekenis mag zijn). In 
elk geval verzoekt de eiser, omdat de gedaagde er verder met hem niet op in wil gaan, dat 
de zaak doorgaat naar ‘de rolle’ om daar door gepaste rechtsmiddelen ‘reparatie van zijn 
gezonde eer’ te kunnen verlangen. Het is er nogal heetgebakerd aan toegegaan tijdens de 
zitting. Zo blijkt uit de tekst hieronder. Je maakt nog eens wat mee.  
 

 
 
Middenin de winterdag 7 december 1798 speelt de kwestie tussen boerenknecht Jan Sinon 
en Cornelis Spoor, ‘als in huwelijk hebbende Josijna van Frierom’. Josijna zou ruim drie 
gulden teveel in rekening hebben gebracht voor een hemdrok die Jan niet heeft ontvangen. 
De tussenkomst van de vredemakers levert het goede resultaat op: het wordt opgelost. 
 
1 december 1798 staat Martin de Quartel uit de Heijningse Sabinapolder tegenover Jan Leest 
uit de Dinteloordse Willemspolder. De zoon van de een is ingehuurd door de ander maar 
zonder opgaaf van reden bij zijn komst ook weer ‘henengezonden’. Gevorderd wordt loon en 
kostgeld. Jan stelt daartegenover dat de zoon van Martin zo onbekwaam bleek, dat hij geen 
kostgeld kan geven, maar laat de jongen dan maar half januari aanstaande weer 
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terugkomen, dan zal zijn volle loon worden betaald. Partijen worden bereid gevonden zo 
mogelijk deze zaak samen af te doen.  
 
Vrijdag 1 februari 1799 is het weer zover. De gewezen justitiedienaar Joost Hoedemans 
heeft een kwestie met Willem Segboer, de gewezen baljuw van Dinteloord. Willem Segboer 
is niet komen opdagen en de gedaagde Willem wordt na voorlezing van de problemen 
opnieuw gedagvaard. Het gaat om een situatie van geld en ongelijkheid: 
 

 
 

De week erop is er weer een vredemakerszitting en staat de zaak van Joost en Willem 
opnieuw ter discussie. Joost eist voldoening. Maar de vroegere baljuw van Dinteloord laat 
opnieuw verstek gaan en zal opnieuw gedagvaard worden. Kosten etc. voor zijn rekening.  
 
De week erop, 15 februari 1799, stelt Joost nog maar eens vast dat de baljuw hem niet het 
waakgeld voor gevangene Jans de Bie heeft betaald. Ook deze keer is de oud-baljuw niet in 
persoon aanwezig. Je vraagt je af: wat is daar aan de hand? Het geduld van Joost 
Hoedemans begint een beetje op te raken en hij verzoekt dat de zaak wordt doorgeschoven 
naar de rol van de schepenen.  
 
1 maart 1799 is er een kwestie te beslechten tussen de herbergier (tavernier op z’n Frans) 
Johannes Limburg en de bouman Adriaan Leest. Het gaat om negentien gulden stalhuur. Het 
paard van Adriaan had blijkbaar nogal even bij de tavernier in de stal gestaan (wat 
bijvoorbeeld met paarden van postkoetsen ed. vaker gebeurde, die werden veelal bij een 
herberg gewisseld). Daarbij had Adriaan het een en ander bij Johannes Limburg op rekening 
gebruikt en die verteringen werden nu als onbetaald in de kwestie meegenomen. Omdat de 
beide heren ter zitting waren is de zaak door ‘intercessie’ van de vredemakers tot een goed 
einde gebracht. Je vraagt je wel af waarom dat niet veel eerder gewoon aan een tafeltje in 
de herberg kon beslecht worden. Zo moeilijk was het blijkbaar niet.  
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31 mei 1799 is arbeider Willem de Graaf de eiser ten opzichte van baljuw Willem Janse 
Burgers. Hij is het die vele van de voorgaande zittingen van de vredemakers voorzat, maar 
deze keer in de beklaagdenbank staat en hier dan ook niet ondertekent, ‘want al weg was’. 
Het gaat om het volgende, let op de gedaagde is dus baljuw Burgers. Een man van eer en 
gezag, maar waarin we nu zien hoe een groot man ongedurig kan zijn als het gaat om enkele 
minuten.  
  

 
 

Je zou toch zeggen, het zijn volwassen mannen! De baljuw zegt dat hij ‘heen gong’, met 
verzoek van vergoeding voor zijn geleden verlet… Mooi dialect. De Graaf was niet exact op 
tijd volgens de baljuw: hij ging! Ze hadden elkaar echter ontmoet op de brug van het 
Dorpshuis…, had dat geen mooie plek voor verzoening geweest, zo staand boven het water? 
Maar nee, ze waren blijkbaar samen flink boven het theewater, klokke elf. Omdat de 
overgebleven vredemaker Molendijk en secretaris Comer er geen beslissing over kunnen 
nemen (of hun handen er niet aan willen branden), wordt nogmaals gedagvaard. Komt na 
zoveel eeuwen toch een weinig lachwekkend over.  En dat midden in een tijd van oorlog en 
omwentelingen! 
 
Dan wordt het 7 juni en is er weer vredemakers-zitting. We voelen het al aankomen, daar is 
Willem de Graef73 weer ter zitting en hij zet zijn zaak tegen baljuw Willem Janse Burgers 
voort. En dan komt de aap uit de mouw. Ofwel het paard uit de stal. Want daar draait het 
om: de baljuw Willem weigert aan de arbeider Willem de rekening te betalen vanwege 
geleverder diensten m.b.t. het dekken van twee paarden. Johannes van Benden, Hendrik 
Molendijk en Jan Comer zitten behoorlijk met de zaak, want hun presens, baljuw Burgers is 
niet ter zitting komen opdagen. Nog maar eens dagvaarden. Wat moet je anders… 

                                                             
73 Secretaris Comer schrijft dezelfde naam nu met ae: de Graef.  
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De week erop, 11 juni 1799, wordt de zaak vervolgd. Opnieuw de ene Willem tegenover de 
andere. Als vredemakerrs zijn aanwezig Paulus van der Laat, Johannes van Saarloos en 
Hendrik Molendijk, leden der municipaliteit (gemeentebestuur), en als schrijver Jan Corner, 
wiens handschrift gelukkig ook na vele jaren nog zeer goed te lezen is. Eiser Willem de Graaf 
vordert nogmaals voldoening van de rekening met betrekking tot gedane diensten vanwege 
het dekken van twee paarden. Omdat de baljuw opnieuw geen gevolg heeft gegeven aan het 
verzoek om bij zijn companen de vredemakers te komen, wordt de zaak op verzoek van de 
wel aanwezige Willem naar de rol van de schepenen doorverwezen. Gedoe.  
 
Voor de zitting van 21 juni 1799 is de baljuw Willem Burgers weer gewoon op zijn post en 
maakt zich op samen met de anderen ‘vrede te maken’ inzake de Steenbergse arbeider 
Hendrik Langbroek en zijn eis tegenover Meeuwis Burgers en Pieter van der Rhee, deze 
beiden als executeurs in de nalatenschap van Maaijke Pieterse Sijsen. Eiser vordert van de 
executeurs behoorlijke Staat en Inventaris van alle goederen die Maaijke Sijsen met de dood 
zijn nagelaten.  Omdat gedaagden niet aanwezig waren, wordt er nogmaals gedagvaard.  
De week erop 28 juni 1799 wordt de zaak vervolgd. De gedaagden verschijnen opnieuw niet 
voor de vredemakers en de zaak wordt naar de ordinaire rol van de schepenen verdaagd.  
 
Vrijdag 4 oktober 1799 is Willem Burgers bij de vredemakers als eiser en wel tegenover 
Adriaan van Gastel. Het betreft een zakelijk geschil over betaling van de tienden van negen 
gemeten gerst, honderdvier guldens en onwilligheid van de gedaagde tot betalen. 
 

 
 
Adriaan van Gastel zegt dat hij direct zal betalen wanneer Willem Burgers ‘mede levert’ de 
door Adriaan gekochte gerst bij Anthonij de Vroon. Willem Burgers blijft bij zijn vorige eis en 
de zaak gaat door naar de schepenen.  
Diezelfde dag is er een zaak van Frans Burgers tegen Johannes Kieboom. Het gaat om 
gelichte korven en daaruit gestolen paling. Omdat Kieboom er niet is, wordt nogmaals 
gedagvaard.  
De week erop gaat de zaak Frans Burgers tegen Johannes Kieboom. Het gaat erom dat de 
paling uit de korven is ‘gelicht’ waarmee Kieboom Burgers dus heeft opgelicht, bestolen. 
Kieboom laat zich niet zien en de zaak wordt aan de schepenen voorgelegd. De volgende 
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vergadering van de vredemakers is in april 1800, maar ik ga het onderzoek nu op een andere 
leest voortzetten. De uitgebreide melding van namen en zaken kost veel tijd, maar is van 
belang om te laten zien waarom het bij de vredemakers gaat. Omdat we op zoek zijn naar 
Johannes Veermans kan worden vastgesteld dat deze in de periode 1785-1800 niet ter 
zitting van de vredemakers is gedaagd. De overige zittingen loop ik nu snel door, daarbij 
alleen op namen lettend en de zaken slechts in bijzonder geval te vermelden. Het ging in dit 
onderzoek van de zeg maar vijftien jaar tussen 1785-1800 om zo’n 52 vredemakerszaken, 
waarbij het oorlogsjaar 1794 weinig zittingen opleverde. Men was wel ergens anders mee 
bezig. 
 
De conclusie van het vervolg is dezelfde als uit het voorgaande reeds bleek: dit is een 
ongelofelijk boeiende bron van informatie over vele burgers van Dinteloord in verschillende 
posities en partijen en het doorzoeken van dit boek levert een goed beeld op van wat er 
allemaal en op velerlei gebied speelt tussen dorpsgenoten en derden.  
 
In 1801 zien we Anthonij Vissers met regelmaat voor derden bij de vredemakers optreden. 
 
In 1802 staat de behoorlijk vaak ter zitting opgeroepen baljuw Willem Janse Burgers nu 
samen met zijn minderjarige ongehuwde zoon Jan voor de aanklacht van de meerderjarige 
ongehuwde dochter Huibertje Maastrigt. Huijbertje verklaart als volgt: 
 

 
 
Volgens de wetten van het land hoort Jan haar te trouwen. Maar omdat Huijbertje wellicht 
denkt dat een huwelijk met Jan er (om welke reden dan ook) niet in zit, gaat ze meteen maar 
voortvarend te werk in het voorrekenen van wat zij van Jan wil ontvangen om zelf hun 
dochtertje op te kunnen voeden tot haar achttiende jaar. Het gaat dan om een bedrag van 
bijna drieduizend guldens all-in. Wat zal Jan Burgers daarop te zeggen hebben? Een mens 
slaat toch steil achterover! Zou er dan helemaal geen liefde in het spel zijn geweest, 
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waardoor Huijbertje nu zo zakelijk insteekt? Of zouden de Burgers rijk genoeg zijn om deze 
pijnlijke situatie op deze manier af te kopen? Wat gaan vader en zoon besluiten? Er wordt 
nogmaals gedagvaard en baljuw Burgers kan weer niet als vredemaker meetekenen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.  
 

 
 

12 maart wordt de zaak voortgezet, inhoudelijk herhaald zonder aanwezigheid van de 
Burgers. Nogmaals wordt er gedagvaard. 
19 maart is Huijbertje er weer en ze komt voor haar dochtertje en zichzelf op. Opnieuw 
worden de beide Burgers gemist. De zaak gaat naar de schepenen.   
 
Het valt op dat we (ook in 1803) weer namen terugzien uit voorgaande jaren. De bezoekers 
van de zittingen der vredemakers worden een beetje de bekenden van hen die deze rol 
uitpluizen. Sommigen komen herhaaldelijk ter sprake.  
 
9 september 1803 komt Willem de Graaf terug op een zaak van paarden en wagens in het 
Franse leger ten tijde van het jaar 1793, dus een decennium eerder. Niet te geloven! Het 
gaat als volgt: Willem de Graaf tegen Johanna van Gastel: 
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Matthijs den Engelsen, de (schoon)zoon van Johanna van Gastel, staat voor de vredemakers 
in plaats van zijn moeder en reageert als volgt: 
 

 
 
Wilem de Graaf zegt, dat als de gedaagde niets verschuldigd is hij van deze zaak zal afzien. 
Nu denk je wellicht, mooi geregeld. Maar zo snel zijn we van Willem de Graaf niet af, want 
wellicht bij voortschrijdend inzicht ging het in 1793 niet om de paarden en wagens van 
Johanna van Gastel, maar om die van Leendert Visser, bouman in de Mariapolder!74 Op naar 
de vredemakers.75 Daar zien we in Leendert Vissers een zakenman en politicus ontwikkelen.  
 

 
                                                             

74 Leendert is een broer van Anthonij Vissers en zwager van Francijna Betten met zijn boerderij evenals de 
Bette’s in de Mariapolder. Hier krijgen we opeens een doorkijkje over de oorlogsmoeiten die ook in de 
Mariapolder hebben geheerst ten tijde van de komst van de Franse legers.   
75 Secretaris Jan Corner raakt helemaal in de war en schrijft 9 september 1801 in plaats van 1803.  



182 
 

Wat er met de schrijver is gebeurd weten we niet, maar de eropvolgende bladzijde die 
handelt over dezelfde dag 9 september 1803 is er een ander handschrift. De schepenen zijn 
dezelfde als hiervoor: Moelaart en Van Dis. Wie dit geschreven heeft blijft onbekend. Een 
wonderlijke beweging: Willem de Graaf stapt opnieuw naar de vredemakers en nu met een 
ander doelwit, namelijk Meeuwis Burgers. Het zou gaan vervelen de zaak weer in dit boek op 
te nemen. Gaat het om dezelfde paarden en wagens of steeds om andere? Meeuwis doet de 
eis als volgt af, met een eveneens korte reactie van eiser Willem de Graaf. 
 

 
 
Nu denk je, het is weer eens welletjes, we gaan naar huis. Maar nee, direct aansluitend is het 
opnieuw Willem de Graaf, nu met Jacobus van Etten in het vizier. Op hetzelfde blad en met 
dezelfde eis. Of ze het nu met elkaar hebben afgesproken of niet. Ook Jacobus zegt te zullen 
betalen als hijzelf ook ‘deswegens’ betaald wordt. Je zou zeggen: dat schiet niet op, allemaal.  
 
Willem de Graaf is er blijkbaar ook verdrietig en boos van geworden. Hij komt er maar niet 
door en blijft nu maar eens even thuis. Zijn eveneens in de eis genoemde compaan Jan 
Ardon is inmiddels aardig opgewarmd en zet de zittingen op volle kracht voort! Zelfde eis, 
andere doelwitten. Gewoon doorgaan. Nu conta Cornelis van Wijngaarden, bouman in de 
Willemspolder. Cornelis was niet ter zitting dus werd gedagvaard. Het is inmiddels 23 
september 1803. De volgende zitting is in oktober en voor de vredemakers staat de 25ste 
opnieuw een strijdvaardige Ardon. De schrijver Jan Corner zal inmiddels de zenuwen hebben 
gekregen van als maar die zelfde paarden en wagens en de Franse armee is door hem ter 
afwisseling maar eens veranderd in de Franse Troepen. Ardon noemt in zijn eisen ook steeds 
Willem de Graaf zoals deze dat eveneens aangaande hem deed in de zijne. Hoe gaat dit toch 
aflopen? Jan Ardon heeft hetzelfde als eis tegen Pieternella Jiskoot, weduwe en 
boedelhoudster van Cornelis van Wijngaarden (die een maand geleden zelf nog gedagvaard 
werd en inmiddels is overleden). Het gaat nu over de paarden en wagens van haar overleden 
man… Gunt Jan Ardon de weduwe Van Wijngaarden niet eens de tijd van zes weken rouw? 
Het heeft iets schokkends om onder de eis opeens te lezen: de partijen zijn bevredigd.  
 
17 februari 1804 begint Jan Ardon de zaak die compaan Willem de Graaf had aangespannen 
tegen Leendert Visser opnieuw. Weer over paarden en wagens en het Franse leger. De 
partijen komen uiteraard niet tot een vergelijk en de zaak gaat door naar de schepenen.  
 
1 juni 1804 eist Maria Biestheuvel tegen Johannes Heijboer en diens moeder en voogdesse 
Johanna Bogaard, gesepareerde huisvrouw van Willem van ’t Hof en daarbij de voogd van 
Johannes, de bouman Jacob Caron die onder Steenbergen woont. Maria brengt haar 
aanklacht op een aparte wijze naar voren: ze is ‘geimpregneert en bezwangerd’ geworden. 
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Maria heeft een kind gebaard en stelt vast dat er volgens de wet getrouwd moet worden en 
rekent voor dat de kraamkosten 52 gulden waren en de alimentatie 2 gulden per week tot 
de ouderdom van 20 jaar. Let wel, we hebben het dan over 2x52x20=2080 gulden.  
Het antwoord van Johannes (zoals we lezen in deze moeilijke ure bijgestaan door moeder 
Johanna en voogd Jacob) komt dan met een ongelofelijk onduidelijke en omslachtige 
redenering, waarbij je de ogen uitwrijft. Hoe komt men erop. Wat een mistig taalgebruik… 
De ‘minderjarige, fatsoenlijke en onbesproken’ Johannes zegt: 
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En dan gaat het verder als volgt: 
…een fatsoenlijk en onbesproken jongeling tot man en een goed bestaan te krijgen. Maar 
dat het niet minder een gemakkelijk te bewijzen zaak en ontegenzeggelijke waarheid is, dat 
de wet tegen soortgelijke sinistere handelwijzen heeft voorzien en daaraan palen gesteld. 
Dat hij, gedaagde wijders (verder) gehoord heeft de eis en conclusie door en vanwege de 
eiseresse op en tegen hem gedaagde gedaan en genomen.  
In cas (in casu ofwel in het geval waar ik het over heb) van trouwen, dotering (doneren, 
geven, schenken) of vrijlating van die door ‘expurgatie bij eede’ (zuivering door middel van 
een eed) en ‘als nu antwoordende verklaart genegen en volkomen in staat te zijn om zo veel 
des noods dit collegie, het zij met alle reverentie gezegd, zig tot het afnemen van denzelven 
zig bevoegd agtende als dan bij solemneele eed te bevestigen nimmer met de eischeresse 
eenige vleeschelijke conversatie te hebben gehad en dus veel min oorzaak te zijn van de 
geboorte des kinds’. En dat wordt hem als gedaagde door haar als eiseres nu opgedrongen. 
En het is daarom dat zij van hem ook vermeldt en eist te trouwen of haar een grote 
schenking te doen en eindelijk onder benifitie (voorrecht) van deze presentatie en des 
gevordert wordende dadelijke presentatie derselve, ten slote deeser suustineerte (aan 
haar?) te hebben voldaan aan het van hem gedaagde bij voornoemde schriftelijke 
dagvaarding van de 26ste der vorige maand gevorderden. En mitsdien tot iets verders of te 
anders ongehouden en niet verpligt te zijn en onder eerbiedige reverentie daartoe, staande 
deese vergadering needrigst verzoekt dat hij gedaagde mag worden verklaart admissibel 
(toelaatbaar?/onschuldig) en de eiseresse gecondemneert (veroordeeld) als temeraria 
litigatrix (dit is een ingewikkelde term die niet door gewone Latijnse e.a. woordenboeken 
wordt ondersteund.76 Uiteindelijk kom ik vergelijkenderwijs tot de volgende indruk van de 
betekenis: het gaat hier om de aanduiding van een roekeloze, zelfs agressieve en dominante 
vrouwelijke persoon met een duidelijk seksuele duiding.  (Een moderne verwoording zou 
kunnen zijn: een ruziemakende sexy bitch jcb). De gedaagde vraagt de kosten en 
voorschotten en geen enkele uitgezonderd  hem te refunderen (terugbetalen, herstellen, 
vergoeden), die kosten welke hij voor deze actie heeft moeten maken.  
De ‘eiseresse’ zegt de aanbieding van de gedaagde om zich met een eed te verschonen te 
accepteren en verzoekt daarom dat haar zaak mag worden doorgezonden naar de gewone 
rol van de schepenen. De gedaagde zegt te persisteren (volhouden, volharden) en houdt vast 
aan wat hij gezegd heeft zoals opgeschreven en vraagt daarop dispositie (een besluit). De 
vredemakers geven de zaak door naar de schepenen.  
Dit is het allerbreedsprakigste verweer uit deze gehele bundel vredemakersverbalen.  
 
Dan kijken we na deze uitgebreide zaak, die diende voor de vredemakers in 1804 de verdere 
akten vlot op naam door en vinden niet een keer de naam Veermans of Bette. De laatste 
zaak die we bekeken is er een uit 1810 en daar houden we het bij in dit uitgebreide en 
boeiende onderzoek, waarin we van sommige Dinteloorders de indruk krijgen dat ze wel erg 
vaak gedaagd werden of als eisers optraden. Hoe dan ook, de laatste zaak van deze lijst is 
hier te vinden77 en we gingen dan in dit verbalenboek van schermpagina 14 tot en met 144.  

                                                             
76 Het woord dat in dit betoog ten overstaan van de vredemakers gebruikt werd, zal wel niet door de meeste 
Dinteloorders gekend en begrepen zijn, dunkt mij. Het veelvuldige gebruik van ingewikkelde woorden en 
termen doet vermoeden dat er door de familie van de gedaagde een rechtsgeleerde in de arm genomen was.  
77  https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/ee422cb6-4852-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/143?sort=register_custom_i_
deelnummer&direction=asc&image=fa506e7f-6abb-5c59-4f74-13f1d7ade73c   
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Rekeningen afgelegd door van overheidswege aangestelde boedelbeheerders 17e – 18de 
eeuw; inv.nr. 805, in de vele deelnummers 0100-0110 heb ik na lang doorbladeren 
uiteindelijk niets gevonden.  Misschien dat het met de fysieke boeken gemakkelijker gaat, 
want op het scherm moet je steeds vergroten om de namen van de akten te kunnen lezen. 
Bij een inventaris van 700 of meer pagina’s kost dat veel tijd, geduld en het geeft vermoeide 
ogen. Er zit nota bene nergens een register op deze akten en er zijn nogal wat inventarissen 
op deze manier door te werken! 
 
Dan kijken we bij archiefbronnen waarin gewoonlijk registers zijn opgenomen: Protocol van 
obligaties en kustingsbrieven; van de geregistreerde periode 1778-1810, in de diverse 
deelnummers: geen Veermans.  
 
Verder naar de bekende Protocol van allerhande akten, "Recognitieboeck", 1797 mei-1807 
maart (805-0167). 
Op schermpagina 7378 komen we 12 december 1800 Johannes Veermans en Leendert 
Vissers tegen als borgen in een akte vanwege Jan Vissers, gebruiker van een hoeve in de 
Mariapolder. Het gaat om remissie (tijdelijke vermindering) van zijn pachtgeld aan de 
rentmeester van de Domeinen. Hij ontvangt dit uitstel met dien verstande, dat in 1804 alles 
aan de Domeinen moet zijn betaald. Het gaat om uitstel vanwege de jaren 1796 en 1797 
waarin de pacht blijkbaar niet opgebracht kon worden. Voor ultimo januari 1801 moet ruim 
2028 gulden betaald worden. De dreiging is niet mis: alles verkopen om aan de schulden te 
voldoen. De handtekeningen geven de eerste keer die van Johannes Veermans prijs: 
 

 
 

Op 30 december 1800 wordt het contract in iets gemakkelijker op te brengen porties en 
jaren opgedeeld en kort daarna nogmaals en precieser uitgeschreven. Er komt wat voor 
kijken en uit omliggende akten blijkt dat pachters het in die tijd bepaald niet gemakkelijk 
hadden om aan hun verplichtingen te voldoen. Op 17 juni 1802 blijkt dat Jan Vissers toch 
niet heeft kunnen voldoen aan de eisen van dit contract en wordt de pacht door een nieuwe 
boer overgenomen. Leendert Vissers en Jan Veermans worden als bouwlieden in de 
Mariapolder opnieuw in de akte als borgen genoemd. Het gaat in de eropvolgende akte 

                                                             
78 Zie https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/327a7c5a-484c-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/72?sort=register_custom_i_d
eelnummer&direction=asc&image=7daeb6c9-f8de-c5a5-d922-414a92cfca17. Jan Vissers is de broer van 
Johanna, Jan Veermans vrouw, de moeder van de kinderen Maria en Simon Bette. 
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inmiddels om ruim 5000 gulden! Ook blijkt dat Jan Vissers het met zijn pachtbetalingen al 
moeilijk heeft gekregen in de jaren 1793 en 1794, de jaren van de Franse inval en 
legertroepen ook rond en in Dinteloord. Blijkbaar zijn de broer en zwager Leendert en Jan 
voldoende kapitaalkrachtig om gewoon als borg  voor Jan door te blijven gaan.  
 
Het zijn me voor de familie Vissers de jaren wel. Op 23 februari 1804 (schermpag.152) 
compareerde voor Schout en schepenen van Dinteloord Anna Hendrikse Knook, weduwe en 
boedelhoudster van wijlen haar man Cornelis Vissers (1751-1804) die vanwege haar 
boerderij in de Oudlandse polder verzoekt om de ons bekende Willem Janse Burgers te 
machtigen voor en namens haar op te treden inzake de Staat en Inventaris etc. Daarna werd 
direct een contract van uitkoop met de meerderjarige kinderen opgesteld in het bijzijn van 
de voogden over de minderjarige kinderen (met toestemming van de weeskamer).  
 
2 mei 1804 compareert Leendert Visser, meester bierbrouwer, als in huwelijk hebbende 
Adriana van Dis, en het gaat over het minderjarige kind van wijlen Maria Burgers, laatst 
weduwe van Jan Adriaanse van Dis. Leendert geeft over aan Jan Ariese Burgers, bouman in 
de Dintelpolder, een kustingsbrief in kapitaal groot vijfhonderd guldens, beleden door Jan 
Kats in 1803 aan Jan Adriaanse van Dis onder verband van een huis, hof en erf. De 
handtekening bevestigt dat het hier om Leendert (1761), de broer van o.m. Johanna gaat.  
 

 
 

4 mei 1805 treden Leendert Vissers en Simon Breure op als voogden over de zes 
minderjarige kinderen van Cornelis Simonszn Vissers en Maaike Leendertszn Breure (volgens 
hun testament 16-2 1792, zie inv. 805-0193, sch.pag. 5). Idem 19 juli 1805, met Anna Knook. 
 

 
 

Omdat in dit boek maar een gedeelte van 1807 is opgenomen en de na een overlijden 
belangrijke akten veelal een half jaar of later na datum van overlijden verschijnen, gaan we 
verder met het volgende deelnummer. 
 
Rechterlijke archieven Dinteloord, Protocol van allerhande akten, "Recognitieboeck", 1807 
maart-1808 mei (805-0168). 
Op schermpagina 33 vinden we plotseling een overzicht van namen met betrekking tot de 
akten na 1808. Niets betreffende overlijden Johannes Veermans, dus door naar het volgende 
deelnummer (805-0169). Ook daar geen Veerman of Vissers.  
 
Dan naar de volgende deelnummers die interessant kunnen zijn:  Rechterlijke archieven 
Dinteloord, Register met lijsten van de veertigste en tachtigste penning, 1802-1810 (805-
0240). 
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Op schermpag. 3 vinden we Johannes Veermans, op de datum 2 april 1802 met de volgende 
zakelijke transactie. Het betreft een zestiende portie (prijs eenduizend een honderd en 
vijfendertig gulden) in de Oude Meestoof en de 40ste penning is ruim 28 gulden. Jan 
Veerman is dus een ondernemend bouwman met enig lef en mogelijkheden, hij kan 
investeren! Er is geen sprake van een kustingsbrief, mogelijk direct voldaan? Dit is een 
interessant boek! Bij verkoop wordt steeds verkoper, koper en de koopprijs genoemd en de 
daarbij behorende ‘belasting’ van de veertigste en eventueel tachtigste penning. Indien 
nodig worden ook kustingsbrieven vermeld. En dat alles per half jaar geordend! Veel 
bekende namen uit het Dinteloordse komen hier terug, o.m. ook Leendert Vissers.  
 
Bijvoorbeeld volgens akte op 31 maart 1804 verkoopt Abraham Tessers aan Leendert Vissers 
een huis, brouwerij en schuur, hof en erven staande en gelegen binnen Dinteloord. De 
koopsom bedraag twaalfduizend zeshonderd gulden! De veertigste penning is dan 315 
gulden! Leendert verkoopt aan Abraham direct daarna een huis voor de koopsom van 2700 
gulden. Ook de hyptheekbrief ten laste van Jan Kats (zie vorie bladzijde) wordt weer 
genoemd en beschreven. 4 september 1805 is het opnieuw Leendert Vissers die heeft 
beleden tweeduizend gulden schuldig te zijn aan Anna van den Ouderen, weduwe van 
dominee van Ursel te Roosendaal. Op 20 september 1805 koopt hij van Frans Fuikschot ruim 
3 gemet zaai- en weiland voor ruim 5319 gulden. De 23ste heeft Leendert onder het verband 
van vaste goederen ‘beleden schuldig te zijn’ aan juffrouw Maria Catharina Janssen, wed. 
wijlen de heer J.B. Megerink in Antwerpen de som van duizend guldens.  
 
En dan opeens, al die pagina’s rustig doorbladerend komt 14 maart 1806 Jan Veermans weer 
in het vizier. Ook Jan Vissers wordt hier genoemd en wel als een van de twee verkopers. De 
koopsom is niet groot, maar ze zijn er weer bij: Jan Vissers, Leendert Vissers, Jacob Timmers 
(wiens dochter Elizabeth in 1813 met Simon Bette zal trouwen) en Johannes Veermans! 
 

 
 

Nadat haar tweede man Johannes Veermans op 1 december 1807 op 45-jarige leeftijd 
overleden is, zien we bouweresse Johanna Vissers, de moeder van Maria en Simon 8 maart 
1808 handelend optreden: Meeuwis Burgers verkoopt aan Johanna Vissers 7 gemeten en 
150 roeden zaai- en weiland in de Oudelandse polder.  
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Rechterlijke archieven Dinteloord, Register met lijsten van de veertigste en tachtigste penning, 1802-1810, sch.p.23. 
8 maart 1808. 
 
Dan volgt een overzichtslijst van akten gedurende april, mei en juni 1808. Namen van de 
overdragers of overledenen, namen van de verkrijgers of successeurs (verkrijgers door 
erfoverdracht). We zien daarin het aandeel van haar overleden man Johannes Veermans in 
de meestoof nu overgaan op Johanna Vissers!  
 

 
 
Dit indrukwekkende boekje eindigt met een twintigtal huizen en hoeven met daarbij 
behorende weilanden etc. in verschillende polders rond Dinteloord en Princenland die in 
eigendom overgaan van de Domeinen van Zijne Majesteit de koning van Holland naar zijne 
Majesteit de Keizer van Frankrijk, koning van Italië en beschermer van het Rijngebied. Is dit 
confisceren of niet? Daarbij zestien precies geduidde stukken grond, weiland etc. idem van 
de ‘Koning van Holland’ (feitelijk Willem V, stadhouder van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, die in Engeland vertoeft) naar de keizer van Frankrijk: Napoleon Bonaparte. 
Allemaal van eigenaar verwisseld in de lentemaand van 1810! Je moet maar durven.  
Dan gaan we naar een volgend deelnummer, getiteld en genummerd als Rechterlijke 
archieven Dinteloord, Biljetten van de twintigste, veertigste en tachtigste penning, 1795-
1805 (805-0249). Dit is de boekhoudkundige tegenhanger van wat we hiervoor zagen. 
Opnieuw een schitterende archivering (het gat van de pen waarover de biljetten gestoken 
werden duidelijk zichtbaar) van alle verkochte huis, hoeve en land van Dinteloorders in de 
genoemde periode.  
Hier komen we echter te weten dat bijvoorbeeld Leendert Visser het huis en de brouwerij uit 
de hand van Abraham Tesser al op 23 november 1803 kocht voor 12.600 gulden. De akte (!) 
is opgemaakt op 31 maart 1804. Al de hiervoor genoemde verkooptransacties uit inv,nr. 805, 
deelnr. 240 vind je hier nog eens met het benoemen van de belasting terug.  
Wie deze boeken doorwerkt, komt onder de indruk van de hoeveelheid verhuizingen en van 
de hoeveelheid aan- en verkopen door sommige Dinteloorders. De veelzijdige bierbrouwer 
Leendert Vissers komt hier herhaaldelijk in de boeken voor.   
 
Weer verder naar een andere archiefbron in de rechterlijke archieven van Dinteloord: 
Protocol van overdracht van onroerende goederen, "Erffdomboeck", 1790 april-1797 mei 
(805-0128). Daar vinden we dankzij een prachtig geschreven en ingelegd register aan het 
eind van dit boek op schermpagina 144 van 204  dat Johannes Veermans op 8 februari 1796 
drie welomschreven percelen grond (totaal ruim 23 gemeten) koopt in de Oude Prinsen-
landse polder voor 6772 gulden en daarvan 5418 gulden direct voldoet. Omdat dit een van 
de weinige ‘bewijsstukken’ van Jan Voerman’s handelswijze is en vanwege de vele namen in 
de beschrijving drukken we deze aankoop van bouwland (weilanden) hier in zijn geheel af. In 
het eropvolgende deel (1797-1809, deelnr. 0129) komt Veermans niet voor. 
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Conclusie van het deelonderzoek 
Het onderzoek dat we op bladzijde 166 startten (periode 1790-1810), leverde veel couleur 
locale op, maar weinig over Veermans, of Bette. Als we kijken naar het directe zoekdoel, 
namelijk wat we kunnen zeggen over Johannes Veermans, de man die de twee halfwezen 
Maria en Simon Bette opvoedde, is er wel enig aanvullend bewijs gevonden. Wat we zagen is 
zijn betrokkenheid bij familielid Jan Vissers als deze het moeilijk heeft met zijn 
pachtbetalingen. Evenals Ysaac Bette geeft Jan Veermans blijk van een goede relatie met 
deze zwager Jan Vissers. Dan is er de koop van een aandeel in de Oude Meestoof in 1802 en 
opnieuw betrokkenheid bij Jan Vissers in 1806. De aankoop van drie weilanden in de 
Mariapolder, bewijst zijn ondernemerschap. Het gaat immers om een behoorlijke investering 
en een grote contante betaling! Tevens merken we op, dat Jan Veemans was opgenomen in 
het bredere netwerk van Dinteloordse families, gelet op zijn meervoudig voogdschap (wat 
hieronder ook verder nog zal blijken), zoals over de kinderen van de Dinteloordse familie-
gezinnen van Simon Vroon en van Jan Leest. Jan Veermans was m.i. een intelligente, sociale 
en ondernemende polderboer, die behalve de opvoeding van zijn stiefkinderen Maria en 
Simon Bette zijn plaats tussen de Prinsenlanders gevonden had. Dit gelet op wat ik tot nu 
toe over hem in de archiefboeken vond.  
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HET GEZIN VAN JOHANNA VISSERS EN JOHANNES VEERMANS IN DINTELOORD II 
 
Johanna Vissers  en haar twee halfwees-kinderen Bette 
Om een indruk te krijgen van de samenstelling van het gezin in de periode kort voor en lang 
na het jaar van overlijden van Johannes Veermans (1807) proberen we ons voor te stellen 
hoe het gezin eruit ziet en hoe het verder met hen is gegaan. Wat is er in de tussentijd dat 
wij het brede onderzoek zoals hierboven deden allemaal gebeurd? We pakken de draad van 
het gezin weer op bij de grote kruispunten in het leven van een mens. Allereerst staan we 
stil bij het trouwen van Maria, vier maanden voor haar stiefvader Jan Veermans overleed.  
 
18 juli 1807 trouwt Maria Bette met Marijnus Bom. Kleine dametjes worden groot… 
                                                                                               

                                                                         
 
Waar Marijnus haar voor het eerst heeft opgemerkt, weten we niet.  Evenmin wanneer en 
waarom  Maria Bette de liefde voor Marijnus Bom heeft opgevat. Hier laten de bronnen ons 
in de steek, vooral omdat zulke persoonlijke zaken, zeker onder boerenmensen uit de 
achttiende eeuw, nauwelijks werden besproken, laat staan beschreven. Het kan zijn dat 
Marijnus, die evenals Maria in de Nederlands Hervormde Kerk van Dinteloord gedoopt is, 
elkaar hebben leren kennen via de kerk. Marijnus Bom is 31 maart 1782 daar gedoopt en zijn 
grootouders van moeder kant, Marijnus Belet en Judith van der Loo waren doopgetuigen. 
Marijnus is naar zijn grootvader Belet vernoemd. Maria Bette is in dezelfde kerk vier jaar 
later op 12 november 1786, hoogstwaarschijnlijk door dezelfde predikant, dominee 
Benjamin Rouffear79 gedoopt.  
Als ze 18-07 1807 (leuke datum!) in Dinteloord trouwen is Marijnis Bom 25 en Maria Betten 
20 jaar oud, beide wonend in Dinteloord. Meer gegevens vinden we in de trouwakte niet. 
Marijnus en Maria krijgen in Dinteloord zeven kinderen.80 In zijn overlijdensakte staat dat 
Marijnus Bom op 05-07 1832 is overleden op vijftigjarige leeftijd. Hij woonde in het ‘huis’ 47 
van wijk C en staat te boek als ‘bouman’ terwijl Maria Bette er beschreven wordt als 

                                                             
79 Ds. Benjamin Rouffaer was in Dinteloord bevestigd in 1777 en in 1787 met emeritaat gegaan. Hij is in het jaar 
1722 in Maastricht geboren en is in 1788 in Dinteloord overleden en aldaar in de kerk begraven.   
80 Zie voor het genealogische overzicht onder het kopje Geschiedenis van de kinderen Bette-Vissers op pag. 109. 
Genealogische gegevens over deze families Bom, Bette, Belet en andere ook Dinteloordse geslachten zijn te 
vinden op: http://www.rijerkerk.net/databank/ en http://www.genealogieonline.nl/genealogie-post-oost/. Zij 
testeren Dinteloord 12 januari 1808: Rechterlijke Archieven Dinteloord, Protocol van testamenten, 1791 
november-1808 juni, 805-0173, schermpag. 173);  geen 5000 gulden gegoedheid, seclusie weeskamer.   
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‘bouweres’. Maria Bette overlijdt op 12 augustus 1840 in datzelfde huis op 54-jarige leeftijd 
en als beroep staat er, dat ze bouweresse is. Wijk C is de Oudlandse (Oudprinslandse)polder! 
 
 

 

 
 
Bevolkingsregister Dinteloord 1825, wijk C p.165, sch.pag.50. 
Gezin Marijnus Bom en Maria Bette; bij Godsdienst tekenen zij voor Gereformeerd en het jongste meisje, 
Elizabeth Maria, staat aangegeven als overleden. Verder lezen we dat het gezin een dienstmeisje heeft, de 23-
jarige Jaatje van der Merbel, ook Gereformeerd en eveneens uit Dinteloord.  
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De familie Bom in Dinteloord 
De parenteel81 van de Dinteloordse familie Bom met als proband82 de grootvader van 
Marijnus: Frans Leendertse Bom.  
 
I.1Frans Leendertse Bom, ged. Willemstad 27-03 1707 (get.: Gijsbert Frans van Hil en Joosje Gerrits), overl. 

Dinteloord 09-11 1792, otr. ald. 26-06 1745, tr. kerk Willemstad 18-07 1745 Metje Jansse Vissers, ged. 
Dinteloord 15-08 1723, overl. ald. 19-09 1791, dr. van Jan Simonse Vissers en Maria Simonsdr Vroon. 

Uit dit huwelijk: 
1.Caetje Bom, ged. Dinteloord 08-05 1746 (get.: Jacobus Verstraaten en Francijntje Bom (echtelieden), tr. Jacobus 

Verkouteren. 
2.Johannes Bom, ged. Dinteloord 13 12 1747 (zie II.3). 
3.Maria Bom, ged. Dinteloord 20-09 1750. 
4.Lena Bom, ged. Dinteloord 07-05 1752, overl. ald. 02-07 1821, tr. kerk ald. 10-11 1776 Adriaan Simonsz 

Segboer, ged. Dinteloord 04-01 1756, landbouwer, pachter Mariapolder 'Koningsoord', overl. ald. 03-12 
1776, zn. van Simon Adriaans Segboer en Apollonia Hermessen van Saarloos. 

5.Johanna Bom, ged. Dinteloord 19-05 1754, overl. voor 1759? 
6.Leendert Bom, ged. Dinteloord 04-04 1756. 
7.Arie Bom, ged. Dinteloord 24-03-1758. 
8.Johanna Bom, ged. Dinteloord 29-09 1759. 
 
II.3Johannes Bom, ged. Dinteloord 13-12-1747, overl. ald. 25-02 1830, otr. (1) ald. 02-09 1780, tr. kerk ald. 08-10 

1780 Maria Belet, ged. Dinteloord 08-02 1756, overl. ald. 26-08 1788, begr. ald. 28-08 1788, dr. van 
Marinus Bolet en Judith van der Loo, tr. (2) Elizabeth (Lijsbeth) van der Linden, geb. onder den Fijnaert, 
ged. Fijnaart en Heijningen 25-07 1751 (get.: Adriaentje Adriaanse den Engelsen), overl. Dinteloord 13-12 
1823, dr. van Lambregt van der Linden en Mechelina Cornelisse den Engelsen. 

Uit het eerste huwelijk: 
1.Frans Bom, ged. Dinteloord 31-12 1780 (get.: Frans Bom en Metje Vissers grootouders van vaders kant), overl. 

ald. 09-07 1784. 
2.Katharina Bom, geb. Dinteloord ..-09 1781, overl. ald. 05-10 1781. 
3.Marijnus (Marijn) Bom, ged. Dinteloord 31-03 1782 (zie III.3). 
4.Jan Bom, geb. Dinteloord ..-..1783, overl. ald. 26-08 1783. 
 
III.3Marijnus (Marijn) Bom, ged. Dinteloord 31-03 1782 (get.: Marijnus Belet en Judith van der Loo, zijn 

grootouders van moeders zijde!). Voor nadere informatie zie de genealogie van de famile 
Belet. Bouwman, overl. Dinteloord 05-07 1832, otr. ald. 18-07 1807, tr. ald. 02-08 1807, tr. kerk 
ald. 02-08 1807 Maria Bette, ged. Dinteloord 12-11 1786, bouwmansse (ook wel: bouweresse), 
overl. ald. 12-08 1840, dr. van Isaac Jansse Bette(n), landman, en Johanna Sijmonse Vissers. 

Uit dit huwelijk: 
1.Maria Elizabeth Bom, ged. (NH) Dinteloord 07-02 1808 (get.: Johannes Bom en Elisabeth van de Linde), overl. 

..-.. 1827. 
2.Johanna Bom, geb. Dinteloord 06-08 1810 (zie IV.3). 
3.Johannis Bom, geb. Dinteloord 27-10 1812 (zie IV.4). 
4.Isaac Johannes Bom, geb. Dinteloord 1814, overl. ald. 1855. 
5.Frans Bom, ged. Dinteloord 1816, overl. ald. 1863, tr. ald. 02-12 1841 Pietronella Vogelaar, geb. Dinteloord ca. 

1815, dr. van Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest. 
6.Simon Bom, ged. Dinteloord 1819, tr. ald. 22-08 1848 Lucretia Albertine Koops, geb. Medemblik ca. 1802, dr. 

van Pieter Koops en Trijntje van Hoogstraten. 
7.Elizabeth Maria Bom, ged. Dinteloord 1823, overl. ald. 1826. 
 
IV.3Johanna Bom, geb. Dinteloord 06-08-1810, ged. (NH) ald. 12-08 1810 (get.: Johanna S. Vissers), overl. ald. 

26-05 1879, tr. ald. 18-04 1833 Jacobus van Sliedrecht (Jacobus Sliedregt), geb. Dinteloord 26-06 1811, 

                                                             
81 Een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun 
kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. 
82 Een proband is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch onderzoek. 
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overl. ald. 26-01 1879, zn. van Willem van Sliedrecht en Adriana Kostermans. 
Uit dit huwelijk: 
1.Marinus (Marijn) van Sliedregt, geb. Dinteloord 19-01 1838 (zie V.1). 
2.Piet van Sliedrecht. 
3.Jacob van Sliedrecht. 
 
IV.4Johannis Bom, geb. Dinteloord 27-10 1812, bouwknecht, landman, overl. ald. 22-09 1897, tr. (1) ald. 05-06 

1832 (get.: Simon Bette, 42 jaar, bouwman, Leendert Cornelisse Vissers, 49 jaar, bouwman, Gerard van 
Saarloos, 32 jaar gemeentesbode en Hendrik van Nieuwenhuijzen, 30 jaar, bouwman) Maria van 
Nieuwenhuijzen, geb. Dinteloord ca. 1810, dr. van Johannis Johszn. van Nieuwenhuijzen, bouwman 
Assessor en lid van de Raad der Gemeente, en Heiltje Simonse Knook, tr. (2) Dinteloord 15-10 1857 
Maria Adriana Vogelaar, geb. Dinteloord 22-09 1836, overl. ald. 24-12 1922, dr. van Pieter Johannisse 
Vogelaar, bouman, burgemeester, en Geertje Vroon. 

Uit het tweede huwelijk: 
1.Frans Bom, geb. Dinteloord ca 1862 (zie V.6). 
 
V.1Marinus (Marijn) van Sliedregt, geb. Dinteloord 19-01 1838, overl. ald. 07-12-1920, tr. (1) ca. 1864 Miet Maris, 

tr. (2) Dinteloord 26-03 1868 Clazina Johanna Vogelaar, geb. Dinteloord 28-01 1847, overl. ald. 09-02 
1922, dr. van Johannis Pieterse Vogelaar en Maria Breure. 

Uit het eerste huwelijk: 
1.Jacob van Sliedregt, tr. Johanna van Sliedregt. 
Uit het tweede huwelijk: 
2.Johannes van Sliedregt, geb. Dinteloord 01-04 1870, overl. ald. 10-09 1956, tr. ald. 1901 Willemijna Vroon, geb. 

Dinteloord 22-03 1877, overl. ald. 29-04 1959. 
3.Elisabeth Maria van Sliedregt, geb. Dinteloord 14-07 1876 (zie VI.6). 
4.Miet van Sliedregt, tr. Leen Vogelaar, mulder (molenaar). {Hij was eerder getr. Johanna (Wan) van Sliedregt (zie 

VI.9).} 
5.Johanna (Wan) van Sliedregt (zie VI.9). 
 
V.6Frans Bom, geb. Dinteloord ca 1862, tr. ald. 17-06 1884 Elizabeth Vogelaar, geb. Dinteloord ca. 1863, dr. van 

Johannis Pieterse Vogelaar en Maria Breure. 
Uit dit huwelijk: 
1.Marijnis Bom, geb. Dinteloord en Prinsenland ca. 1889, bouman, tr. Steenbergen 30-09-1920 Suzanna Cornelia 

de Feijter, geb. Graauw ca. 1900. 
2.Pieter Cornelis Bom, geb. Dinteloord ca. 1896, tr. Steenbergen 24-02 1921 Metje Johanna van Nieuwenhuijzen, 

geb. Steenbergen ca. 1901, dr. van Jan Adriaan van Nieuwenhuijzen en Elizabeth Maria de Neve. 
 
VI.6Elisabeth Maria van Sliedregt, geb. Dinteloord 14-07 1876, overl. ald. 23-08-1968, tr. ald. 09-03 1905 

Johannes Vogelaar, geb. Dinteloord 04-04 1872, overl. ald. 05-10 1956, zn. van Leendert Vogelaar en 
Clazina Johanna van Dis. 

Uit dit huwelijk: 
1.Marijn Vogelaar, geb. Dinteloord 16-02 1909, overl. ald. 30-03- 1992. 
De heer Marijn Vogelaar heeft in het Jaarboek 1994 van de Cultuur Historische Vereniging 'Nyen Aenwas van 

Nassau', jaargang II een artikel gepubliceerd onder de titel 'Een boerenhuwelijk in 't Meulenpoldertje' 
waarin de betrokken families Vogelaar en Van Sliedregt in breed verband worden beschreven en 
toegelicht. 

 
VI.9Johanna van Sliedregt, tr. Leen Vogelaar, mulder (molenaar).  
 
 



196 
 

28 november 1807 overlijdt Johannes Veermans (zie pag. 149 voor een kopie uit de akte 
van aangifte). Simon Bette is dan nog samen met zijn moeder Johanna Vissers op de 
boerderij in de Mariapolder. Is er een Staat en Inventaris na 1807 opgemaakt? Er was een 
testament! Dit zijn de leidende vragen om meer zicht te krijgen op de situatie bij overlijden 
van stiefvader Jan Veermans.  
De Staat en Inventaris na het overlijden van Isaac Bette eind oktober 1790 vonden we in 
juli/oktober 1791 in het rechterlijk archief van Dinteloord, onder de Boedelinventarissen met 
akten van uitkoop, scheiding en deling (805-0072). Het ligt in den voege in deze archief-
omgeving, alleen later in de tijd (1808/1810), de Staat van Johannes Veermans te zoeken.  
 
Onderzocht zijn het latere deelnummer 0073, daarna Fragmenten, kladden, etc. van 
boedelinventarissen, 2e helft 17e-begin 19e eeuw (805-0077), waarin onder meer de grote 
inventaris van Meeuwis van Dis en nog enkele andere Inventarissen (o.a. Jan Stolk jr. 1808, 
Meeuwis Burgers 1807, Cornelis Franse Burgers 1805, Jan Jansse Burgers 1803). Let wel, het 
gaat hier om zgn. kladden, waarin weinig of geen geldbedragen zijn getaxeerd, o.m. van 
begin 19de eeuw. Zeer interessante lectuur voor belangstellenden. 
In de titel van de deelnummers volgt dan pas op deelnummer 100: Boedelrekeningen 17-18de 
eeuw, maar wij zoeken inmiddels begin 19de eeuw! De deelnummers 0100 t/m 0110 vallen 
daardoor af. Deelnummer 0112 bevat 1776-1791, deelnummer 0114 o.m. klad van erve Jan 
Leest uit de 19de eeuw, een rommelig geheel. Laat ik nu ineens bij het doorbladeren van de 
zaken m.b.t. Jan Leest een notitie m.b.t. Jan Veermans vinden: een toevalstreffer! 
 

 
 
Rechterlijke Archieven Dinteloord, Bijlagen van diverse rekeningen, 17e-begin 19e eeuw, alfabetisch 
gerangschikt (805-0114; pagina 118 van 673, schermpag. 118).  
 
Het gaat om een notitie waarvan de tekst luidt: Ontvangen uit handen van Jan Veermans een 
somma van twee duizend drie honderd tweeennegentig gulden ter voldoening der 
moederlijke legitieme portie Elizabeth, Baatje Barbera Nicolaas Bastiaan Cornelis en 
Margreta Leest, kinderen van wijlen Jan Leest en Grietje de Visser volgens Inventaris 
geformeerd den 16den juni 1800 competeerende Dinteloord 6 april 1804 get. Cornelis Leest 
en L.H. van Dis. De hele Staat en Inventaris van Jan Leest, inclusief alle rekeningen en 
voogdij-uitwerking is hier te vinden tussen schermpagina 54 en 124. Een fraai dossier!  
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Bij verder doorbladeren blijken er veel meer rekeningen en overzichten te zijn opgemaakt 
door J. Veermans voor deze Staat en Inventaris van Jan Leest en Grietje (de?) Visser(s). Het 
gaat hier voor wat betreft Jan Leest om een familielid van de kant van de Bette’s, het betreft 
namelijk Jan Nicolase Leest (geb. Fijnaart 1746), zoon van Nicolaas Leest en Maria Provilie.83 
Grietje (de) Visser uit Sliedrecht lijkt geen familie van de familie Vissers in Dinteloord, 
hoewel er facturen en overzichten bij zijn, o.a. getekend 5 januari 1804 door de ons  
bekende Jan Vissers, broer van Johanna Vissers.84 We zien in deze hele verwerking van de 
Erve Jan Leest Jan Veermans als financiele deskundige dan wel betalende instantie (kassier) 
in 1804 optreden. Een tot heden volkomen onbekende kant van de stiefvader van de 
kinderen Maria en Simon Bette! 
En dan blijkt opeens uit een notitie van 6 januari 1804 hoe het zit: Jan Veermans is 
uitvoerend voogd over de kinderen Leest en regelt alles met betrekking tot diens erven. Hij 
betaalt alle schulden en int alle openstaande rekeningen. Hier betaalt hij Cornelis van 
Saarloos voor spullen die Jan Leest over 1803 bij hem kocht, van ponden spijkers tot 
panlatten en grote zwaluwstaarten. Hier gaat een wereld open! Jan Leest hield een grote 
boerenbedoening, zo uit deze gegevens vanwege een pachtkontrakt blijkt in de Dinteloordse 
Willemspolder. Het gaat in de te betalen facturen over paarden beslaan en het slachten van 
beesten, ploegijzers scherpen en verbouwen, hamerstelen lassen en zagen scherpen, over 
lantarens en klampen, gezifte kalk en emmers zand, een nieuwe roomton en een nieuwe 
biertrechter en heel veel gerepareerde kleding en schoenen voor de kinderen. Zo maar door. 
 

 
 
Rechterlijke Archieven Dinteloord, Bijlagen van diverse rekeningen, 17e-begin 19e eeuw, alfabetisch 
gerangschikt (805-0114; pag 84 van 673; schermpag. 84). 
We maken er tevens uit op dat Jan Leest in de Oranjepolder (weide)grond had. Hij pachtte in 
de Willemspolder een hoeve met 125 gemeten, 195 roede land (dat is een grote boerderij!) 
en moest daar bijvoorbeeld in 1800 en 1801 het bedrag van 1099 gulden pachtgeld voor 

                                                             
83 Zie mijn Johannis Betten, een familiegeschiedenis… pag. 20 e.v. 
84 Zie 805-0144 sch.pag. 92 of na inloggen:  https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/e6c9619a-484b-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/ra/start/91?sort=register_custom_i_d
eelnummer&direction=asc&image=0c15c4ad-e8e1-2050-f4ef-a4b7d5a4da0d. 



198 
 

betalen. Hij pachtte voor de periode van zeven jaar ‘waarvan het eerste jaar verschenen is’. 
Omdat er verder geen jaartal bij staat, verder niet te duiden. De halve jaarlijkse 
reparatiekosten zijn voor kosten van de pachter. Schermpag. 60 geeft een serie 
rentmeesternotities weer. Deze hieronder is ook nog wel aardig: van de kerk, voor de 
zitplaatsen van vader Jan met (onbekende) zoon en dochter? Ze waren blijkbaar kerkelijk 
meelevend. Maar het roept ook vragen op. Waar zaten zijn vrouw Grietje (overl. 1799) en de 
kinderen dan? Op onbetaalde banken of stoelen?  

 

 
 

Het hele kladboek van de rekeningen, notities en allerhande zaken rond de Erve Jan Leest 
loopt in dit deelnummer (805-0144) van schermpagina 54 tot en met 124 en zit boordevol 
met boerenbedoening en Dinteloordse namen, met obligaties en al (sch.pag. 111). Een 
goudmijn voor historiegravers.  
 
Johannes Leest en zijn gezin in de Willemspolder 
Omdat het hier om Johannes Leest gaat, die met zijn broers en zusje is opgevoed in het 
Fijnaartse gezin van Jan Betten en hun moeder Maria Provilie85 en dus vanwege hun moeder 
verwant met de familie Bette(n) die we in deze boeken beschrijven, gaan we wat breder in 
op Jan Leest om dan weer verder te zoeken naar Jan Veermans.  
 
Wie de genealogie van de Brabantse familie Leest uitzoekt, komt veel verbindingen met 
typtisch Fijnaartse, Klundertse en Dinteloordse (Prinslandse) geslachten op het spoor.  De 
genealogie Leest is ooit door ir. F.A. Nelemans beschreven en gepubliceerd in GTMWNB 
1996.86 De parenteel van het gezin van Johannes Leest en Grietje Bastaanse Visser is uit de 
gegevens van Nelemans en het Markiezenhof samengesteld en gecontroleerd.87 De functie 
Zoeken en vinden en daarna Bladeren in archiefbronnen en de keuze Dinteloord vormt een 
uitgelezen weg hiertoe. Opmerkelijk is nog dat we Grietje Bastiaanse Visser leren kennen als 
een jongedochter uit Sliedrecht. Na haar huwelijk met Johannes Leest wordt haar naam in 
het Dinteloordse overlijdensregister van 1799 als Vissers vermeld. Zo zal men haar daar 
hebben genoemd en gekend. De korte parenteel van Johannes Leest en zijn gezin volgt.88 
 

                                                             
85 Zie mijn Johannes Betten, een familiegeschiedenis… pag. 20 en het namenregister Leest pag. 241,242. 
86 Genealogische Tijdschrift voor West en Midden Noord Brabant en de Bommelerwaard onder red. van P. 
Sanders, dat verscheen van 1977 t/m 2011 met een schat aan genealogische informatie, zie o.m. BHIC. 
87 Zie ook de uitgebreide website www.rijerkerk.net, waaronder familieverbanden Bette, Leest, Maris, Provilie. 
88 De huwelijken van de kinderen Leest, Elizabeth (met Marijnus van Poortvliet), Berbera (met Johannes de 
Wit), Bastiaan (met Adriana Roskam), Corbelis (met Catharina de Groot) zijn niet opgenomen. 
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Johannes Nicolaase (Jan) Leest, gedoopt (NH) op 27 02 1746 te Fijnaart, overleden op 28-05 1803 te 
Dinteloord op 57 jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 25-07 1777 te Fijnaart, gehuwd voor de kerk op 31 jarige leeftijd op 10-08 1777 te 
Fijnaart (NH). Jan Nicolaase Leest en zijn oudere broer Cornelis gaan op dezelfde dag in ondertrouw 
(25 juli 1777) en sluiten op dezelfde dag (10-08 1777) een huwelijk (met de vermelding: met 
attestatie vertrokken naar de Clundert) met Grietje Bastiaanse Visser, 18 jaar oud, gedoopt op 29-04 
1759 te Sliedrecht, overleden op 12-01 1799 te Dinteloord op 39 jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1.Maria Leest, gedoopt (NH) op 05-07 1778 te Dinteloord (getuige(n): Leendert A. van Dist, Baadje Leest). 
2.Elijsabeth Jansd Leest, gedoopt (NH) op 18-03 1781 te Dinteloord. 
3.Elisabeth Jansd Leest, gedoopt op 11-05 1783 te Dinteloord, overleden op 21-10 1814 te Dinteloord op 31 
jarige leeftijd. 
4.Baatje Leest, gedoopt op 20-03 1785 te Dinteloord (getuige(n): Cornelis Leest, Maria Moelaart). 
5.Berbera Jansd Leest, gedoopt op 26 10 1788 te Dinteloord, overleden op 08-04 1813 te Dinteloord op 24 
jarige leeftijd. 
6.Nicolaas Leest, gedoopt op 15-08 1790 te Dinteloord (getuige(n): Cornelis Leest, Kaatje de Bonte), overleden 
op 14-05 1843 te Dinteloord op 52 jarige leeftijd. 
7.Johanna Leest, gedoopt op 14-01 1793 te Dinteloord (getuige(n): Hendrik J. Knoock, Berbera Vissers). 
8.Bastiaan Leest, gedoopt op 01-03 1795 te Dinteloord, overleden op 01-05 1843 te Dinteloord op 48 jarige 
leeftijd. 
9.Cornelis Leest, gedoopt op 28-05 1797 te Dinteloord, overleden op 01-05 1843 te Dinteloord op 45 jarige 
leeftijd. 
10.Grietje Leest, gedoopt op 27-01 1799 te Dinteloord (getuige(n): Grietje Visschers, Barbera Visschers). 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord, NH register van overlijden 1772-1805  
12 januari 1799 overlijden van Grietje Vissers, huisvrouw van Jan Leest (pag. 103 van 114; inv.nr. 802, dl.nr. 7). 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord, NH register van overlijden 1772-1805 
28 mei 1803 overlijden Jan Leest (pag. 109 van 114; inv.nr 802, deelnr. 7). 
 
Voortgaand onderzoek naar Staat en Inventaris van Jan Veermans 
Na deelnummer 114 volgt in de Rechterlijke Archieven van Dinteloordeen dik boek met 
Fragmenten van bijlagen van voogdij- en boedelrekeningen, 17e-18e eeuw (805-0115). 
Achterin vinden we een uitgebreide opsomming van artsenvisites midden en eind 18de eeuw 
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bij onder meer Laurus Leest en J. Braveboer, Ottho den Engelsen, Jan Maris, Joost Knook, 
Sijmon Vissers, Anthony van Saarloos. Sommige zijn ‘uit de kladden opgemaakt’, waarbij het 
loopt van het ‘repareren van een hernia’ via het genoemde aantal visites en een apotheek 
aan medische termen tot ‘de vrouw onderhanden gekregen met een ulceratie (verzwering) 
aan het been’. Ga er maar aan staan. Daarvoor vinden we opnieuw een alfabetisch register 
(soms op voornaam!) waarin visites worden beschreven over de eerste helft van de 18de 
eeuw. Veel Dinteloorders en Princelanders komen hier voorbij met hun kwalen en de 
medische behandeling uit die dagen en er werd zelfs tot in de Klundert en ‘in de plaat’ 
(Ooltgensplaat) bezocht.  
Daarvoor vinden we een uitgebreide hoeveelheid verslagen en betalingen met betrekking 
tot weeskinderen begin 18de eeuw.  En dan als maar naar voorin gebladerd in dit boek 
vinden we bijzonder veel ‘kladden’ van allerlei stukken en notities over voogdij van begin 
1700 af. Geen Veermans. 
Vervolgens deelnummer 0130 doorgelopen met 21 minuutakten (oorspronkelijke door 
schepenen of notaris opgemaakte akten, in dit geval overdracht van onroerend goed), geen 
Veermans, geen Bette. Ook in 0173 (minuutakten obligaties en kustingsbrieven in die 
periode) geen Veermans of Bette.   
 
Omdat we ook het testament van Johannes Veermans en Johanna Vissers nog niet gevonden 
hebben, nemen we in het onderzoek inv.nr. 805 deelnummer 0193 ook mee: Protocol van 
testamenten, 1791 november-1808 juni en we vinden het gezochte langstlevende testament 
d.d. 31 juli 1794 (schermpagina 17-19), waarin ook over de beide kinderen Bette, Maria en 
Simon geschreven wordt.89 Hieronder de aanhef en de handtekeningen.  
 

 

                                                             
89 Johannes Veermans wordt vermeld als ‘bouman wonende in de Maria Polder’. Ook wordt melding gemaakt 
van de kinderen die mogelijk in het bestaande huwelijk zullen worden verwekt. Kinderen van Jan Veermans en 
Johanna Vissers zijn door mij niet gevonden. Opmerkelijk is tevens dat in de linker bovenhoek van de eerste 
pagina  wordt geschreven dat een kopie van de akte is gemaakt voor ‘Neelemans’. Een zuster van Johannes 
Veermans genaamd Elisabeth, is gehuwd met Hendrik Nelemans uit Klundert (zie pag. 150). 
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Verder met 805-0196: Protocol van taxaties en lijsten voor de collaterale successie, 1781 
april-1799 december. Ook al gaat het hier om collaterale successie, dat is een erfenis die op 
een zijtak overgaat, toch hier ook alles onderzocht, zonder resultaat.  
805-199 gaat over boedelinventarissen  1662-1721;90  
805-200 gaat van     1758-1785;  
805-201     1769-1769; 
805-202     1778-1785; 
805-203     1793-1802; 
805-204     1799-1810;91   
805-205     1799-1810; 
805-250 (verkoop goederen)   1806-1810; 
Dan naar een wonderlijk samengesteld inventarisboek: 
805-0310. Dit is een merkwaardig samengesteld dossier/boek, dat begint met een 
uitgebreide gedrukte tekst over o.m. de tijd en situaties eind achttiende eeuw. Een 
interessant inkijkje in het almanakachtige eerste gedeelte is bijvoorbeeld een Specieboek, 
waar het gaat over de soorten van geld en hun onderlinge waarde en verhoudingen. Ook 
een deel over het uitrekenen van het ‘verschil der graanzakken’ ten behoeve van brouwers 
en bakkers in Brabant en Zeeland. Verder een Stedewijzer, waarin afstanden tussen de 
steden en plaatsen in de Republiek. Specificaties van gewichten, uitrekening van 
brandewijnen, weervoorzegging voor het jaar 1789 naar de sterren gerekend. Een 
korenboekje ‘Van verscheyde Steden en Dorpen, hoeveel Mudden Zakken of Schepels Zaad 
elk op ’t Last heeft, volgens de ordre van het A,B,C’. Dan volgt een ‘nieuwe’ kaart van de 

                                                             
90 Je kunt aan de titel van deze deelnummer-omschrijvingen de jaartallen die zo’n deel betreffen niet afzien, 
dus je moet de boeken openen en begin en einde ervan opnemen. Vandaar ook hierbij mijn beschrijving van de 
inhoud van deze deelnummers. Veelal zijn de jongste akten (jongste datum) het eerst in het boek en zo verder 
de verleden tijd in, zoals ontstaan. Bij de bovenstaande datavermelding kies ik voor de gewone tijdrekening.  
91 Hier had ik, gelet op de jaartallen de Staat en Inventaris van Jan Veermans verwacht, maar niet gevonden. 
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Verenigde Nederlanden en een kroniek van gedenkwaardige geschiedenissen, beginnend 
met 1748 en doorlopend tot in 1788. Een bijzonder boekwerkje.  
 

 
 

Daarna volgen opeens vanaf schermpagina 70 een aantal curieuze zaken zoals een 
(op)schrijfboek voor de hoogstwaarschijnlijk Duitse Johannis Henckee (?), van Dirk van 
Reijsbergen 1789. Het zijn aantekeningen en rekeningen uit 1789 en 1790, direct gevolgd 
door een tweede, waarvan hier het front en de eerste pagina’s om een indruk te geven: 
 

   
 
Rechterlijke Archieven Dinteloord, Inventarissen, 18e -19e eeuw (805-0310) sch.pag. 75. 
 
Maar wat te denken wanneer we de volgende pagina’s (ingevoegd) opeens gedichten uit 
1787 en 1788 aantreffen, onderschreven met Maria H van Saarloos…  
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Na nog een aantal zeer cryptisch geschreven teksten volgen dan Inventarissen, opgenomen 
na overlijden van een Dinteloodse inwoner, Aagie Langewegh, in leven huisvrouw van 
Wouter Broere, jaar 1764. Zo ook die van Jacobus Verkouteren en diens vrouw Pieternella 
Franken uit de Oude Princenlandse polder 28 februari 1795 (openingspag. sch.pag. 108 en 
slotpagina op sch.pag. 128). Wij zoeken naar Johannes Veermans, overleden 1807, dus: 
voorwaarts (of eigenlijk in deze boeken: achterwaarts). Direct hierna volgt een Staat en 
Inventaris uit 1807, van de heer Wim Klercq en zijn ‘nageblevene weduwe mejuffrouw 
Geertuij Smits, waarin J. Bom, A, Roskan en P. Klercq staan vermeld als deelvoogden (slot 
sch.pag.140). Willem Klercq wordt genoemd ‘procureur’ en is op 17 maart 1801 overleden 
(!). Hier zit dus 6 jaar tussen het overlijden en de opname van Staat en Invenstaris!   
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Volgen onder meer de uitgebreide boedel van David Herselman (overleden in 1805) en 
Francijna Jiskoot (begin sch.pag.150 en borderel sch.pag. 172). Daarna Cornelis Jacobse 
Maris en Maria Vroon met een ‘rijke’ boedel (1798, slot op sch.pag.195).  Daarna Knook-
Jiskoot; in een prachtig handschrift die van Willem Vogelaar en Maaijke Janse Burgers uit de 
Oudelandse Polder (1793); dan volgen Anthonij Vroon (overleden in 1805) en Johanna Vriens 
uit de Mariapolder (start sch.pag.225 en opgemaakt in 1806 met borderel op de laatste 
pagina van dit wonderlijke boek 805-0310, maar zonder Veermans. 
 
Opnieuw vinden we in inventaris 805 een deelnummer met veel boedelinventarissen, 0315: 
Authentieke kopieën van boedelinventarissen, met akten van uitkoop, scheiding of deling, 
z.d.. De laatste pagina bevat de borderel van de uitgebreide Staat en Inventaris van de ons 
bekende Leendert Simonse Vissers (broer van Johanna en deelvoogd over de kinderen Bette) 
en zijn overleden vrouw Maria Burgers, gesloten 5 september 1788 (begin sch.pag. 550, eind 
sch.pag. 612). Daarvoor een zeer uitgebreide boedel en boedelscheiding van Maria van den 
Est (begin sch.pag. 471). Daarvoor Geert Stevens en Jolina de Jong (1783), daarvoor 
Allegonda Verstraten en Jan de Greef 1783), daarvoor Adriaan Simonse Segboer en Helena 
Bom (sch.pag.335) in 1777. Het is inmiddels duidelijk dat we in de 18de eeuw teruglopen en 
in deelnummer 0315 de Inventaris van Jan Veermans niet zullen vinden.  
 
805-0316 Diverse stukken van rechterlijke aard, 17e-begin 19e eeuw vormt een dossier van 
veilingachtige verkopen en aankopen van onroerend goed (potten en pannen, koffiemolens 
en kindermutsen, pennen en scheermessen etc.) door veel Dinteloorders, ook eind 18de 
eeuw, de ons inmiddels bekende namen, zoals Jan Vissers, Gerard Nieuwenhuijzen, Leendert 
Vissers, Cornelis Vogelaar, Janna Vissers (wellicht is dit onze Johanna die een tafellaken 
koopt (sch.pag. 657), Simon Vroon, Jiskoot, weduwe Jan Pippink, Creijghton etc. Hier wordt  
de materiele cultuur van Dinteloord schitterend getekend! 
805-0317 is een dik boek met van hetzelfde laken een pak, maar oudere stof…, maar ook 
opeens een uittreksel van de criminele rol uit Oudenbosch, een heel relaas uit 1722.  
 
805-0318 en 0319 bevatten allerhande stukken van gerechtelijke aard (o.a. gemeente-
rekening Steenbergen 1741, veelal 18de eeuw.  
 
Waarmee we besluiten vast te stellen in dit onderzoek van de Rechterlijke Archieven van 
Dinteloord de Staat en Inventaris van Johannes Veermans en Johanna Vissers naar aanleiding 
van het overlijden van Jan Veermans in december 1807 niet te kunnen vinden.  
 
Nota bene 
Door onderzoek in Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)92, Memories van Successie Brabant 
deel 2 (toegangsnr. 021.13, inv.nr. 2, aktenr. 85 komen we op de ‘Staat en Verantwoording… voor 
belasting op het regt van successie…’, ingekomen 22 juli 1808, waarbij het gaat over het recht van 
successie m.b.t. overledenen te Dinteloord over 1807, waaruit blijkt dat Johannes Veermans is 
overleden op 28 november 1807 (ter secr. aangegeven 1 december 1807). Volgens Memorie van 
aangeving bedraagt het zuiver saldo van zijn nalatenschap  2126 gulden. Hiervoor moet aan de 
Generale Ontvanger P.M. van Dam te Oudenbosch een successiebelasting van 237 gulden, 16 
stuivers en ruim 6 penningen worden voldaan, Dinteloord 1808. De vraag blijft: waar is de Staat en 
Inventarisatie van Johannes Veermans en Johanna Vissers uit 1808 ondergebracht in de archieven? 
 

                                                             
92 Zie https://www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant. 
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Dinteloords poldergezicht 
 

Waar heeft het gezin Bette-Vissers-Veermans in Dinteloord gewoond?  
Uit verschillende bronnen kunnen we opmaken dat het gezin Bette-Vissers-Veermans een 
pachtboerderij in de Mariapolder bewoonde, maar het is de vraag welke boerderij en waar 
precies. We beginnen met de grote lijnen en zoomen steeds meer in. In elk geval uit de 
periode na 1811 weten we dat in overlijdensregisters de plaats en het huis van overlijden 
veelal worden genoemd. We gaan het na en komen van het een op het ander en uiteindelijk 
tot een conclusie. 
 

1. In het register dat het overlijden van Isaac Bette vermeldt93 (1790), worden wel de 
namen van zijn ouders genoemd, alsook leeftijd en doodsoorzaak, maar niet zijn 
woonplaats of huis. 

2. Uit Staat en Inventaris bij het overlijden van Isaac Bette (1791) blijkt, dat hij en zijn 
gezin op een pachtboerderij in de Mariapolder woonden. Zie hiervoor vanaf bladzijde 
128, 129 en 138, waar we lezen over de boerderij in de Mariapolder met weilanden 
en akkers die in de Annapolder liggen. Op beide locaties worden de vruchten van het 
veld genoteerd. Bij de opgaven van de pachtgelden (pag. 139,140) wordt tevens 
gemeld dat er pacht betaald werd over de dijk. De boerderij ligt dus 
hoogstwaarschijnlijk aan een dijk, zoals bij vele boerderijen in de polders het geval 
was. De betreffende pachtrekeningen van rentmeester Creijghron zijn getraceerd via 
het Nationaal Archief, afd. Domeingoederen (pag. 144 e.v.), maar niet ingezien.  

3. In de akte van uitkoop (overeenstemming over bijvoorbeeld uitkopen van iemands 
aandeel in een testament), zie pag. 141,142, lezen we dat Johanna Vissers ‘zal 
houden in eigendom en blijven in het volle bezit’ van alle in de hiervoor genoemde 
Staat, Inventaris en Taxatie gemelde goederen alsook de daarbij geldende ‘credieten’ 
om daar mee te doen en te handelen als met vrij en eigen goed. En daarbij verklaren 
de deelvoogden daarvan te ‘renuntieeren’ (hetgeen zoveel wil zeggen als afstand 
doen of afzien van)’. Verder verklaart Johanna dat zij tot haar last (als haar 
verantwoordelijkheid) opneemt al de schulden van de boedel zoals deze op de 
Inventaris genoemd zijn. Johanna zet het boerenbedrijf van haar man Isaac Bette 
voort, naar we aannemen op dezelfde pachtboerderij in de Mariapolder.  

4. Uit het register dat het overlijden van Johannes Veermans (1807) bekend maakt94 
kunnen we onder meer opmaken wie er nog meer in de Mariapolder woonden en 
wie in deze jaren er overleden. We lezen over de woonplaats van de Dinteloordse 

                                                             
93 Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord, NH register van overlijden 1772-1805 (802-7), p.67, sch.pag.86. 
94 Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord, Register van aangegeven lijken Gequalificeerde 1806-1810 
(802-20), sch.pag.p.9. 
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overledenen tussen 1806 en 1810, wel de poldernaam of de straatnaam maar niet 
het huis- of boerderijnummer. 

5. In het register dat het overlijden van Johanna Simonse Vissers (1834) bekend maakt95 
lezen we dat gemeentebode Gerard van Saarloos (34 jr.) en kleermaker Pieter van 
Boxel (44 jr.) als welbekenden van Johanna haar overlijden ter secretarie van de 
gemeente bekend maken. Zij is op ruim 76-jarige leeftijd overleden in het huis 
nummer 47 wijk C96. Zij is de dochter van Simon Vissers en Elisabeth van Saarloos. 
Per abuis wordt vermeld dat zij eerst gehuwd is geweest met Isaac Simone Bette 
(moet Isaac Janse Bette zijn) en later van Johannes Veerman, beiden overleden.   

De Dinteloorsdse wijk C is de Oudlandse Polder en daar wonen Marijnus Bom en Johanna’s  
dochter Maria Betten met hun gezin op een boerderij! Het is dus voor de hand liggend dat 
Johanna Vissers in haar ouderdom is gaan inwonen bij haar dochter Maria en haar man 
Marijnis. Het Bevolkingsregister van 1829 laat zien dat de familie Bom-Bette in de 
Oudelandse polder woonde op huis/boerderijnummer 47. Johanna V. woont er nog niet! 
 

 
 

Bevolkingsregister Dinteloord 182997 
 

Volgens deze opgave gaat het om 1 huisgezin met 10 inwoners, te weten bouman Marijnus 
Bom van 47 jaar, Maria Bette van 43, hun kinderen Johannes van 17, Izaak van 14, Frans van 
13, Simon van 9 en Johanna van 19 jaar. Dan woont bij hen in Johannes Bom van 81 jaar, de 
vader van Marijnus, die als particuliere weduwnaar te boek staat. In de boerderij woont ook 
de ongehuwde bouwknecht Jan Stange van 31 jaar oud en de twintigjarige ‘dienstmaagd’ 
Maria In ’t Velt. In het rechter gedeelte van dit boek blijk ook nog dat zij allen als 
godsdienstige gezindheid in de kolom Protestants worden aangemerkt.  

                                                             
95 Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1834 (803-5043), p.14 7, aktenr.25. sch.pag.8. 
96 De wijkindeling van Dinteloord is in 1825 als volgt: wijk A en B vormen (de kom van) het dorp zelf, wijk C is de 
(Oud) Prinslandse Polder en wijk D wordt gevormd door de Willemspolder, Mariapolder, Koningsoordpolder, 
Dintelpolder, Annapolder, Carolinapolder en de Drievriendenpolders.  
97 Zie inv.nr.804 deelnr. 5 ofwel: 
https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/9a5171ce-483f-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/br/start/70?sort=register_custom_i_d
eelnummer&direction=asc&image=03bcd5a2-1c4b-75d4-1d7f-671722a43de6  
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Nu we het Bevolkingsregister als bron hebben gezien, brengt dat naar een vroegere opname 
van Dinteloordse inwoners, namenlijk in 1826. Het gezin Bom zagen we eerder al in dit 
Bevolkingsregister verschijnen (blz. 193) en Johanna Vissers woont in 1826 nog niet bij hen 
in. Nu gaan we verder naar het gezin van Johanna Vissers en haar zoon Simon in wijk D. En 
ja, daar worden ze als groter gezin gevonden met moeder Johanna Vissers ‘aan het hoofd’.  
 

 
 
Bevolkingsregister Dinteloord 1826, wijk D  (804-4), sch.pag.14. 
 

Uit de gegevens in de volle breedte van het boek Bevolkingsregister 1826 maken we het 
volgende op: er wonen 12 personen op deze boerderij. Johanna Vissers wordt bouweresse 
genoemd, ze is geboren 16 september 1758 en is dus in 1826 68 jaar oud, is (tweemaal) 
weduwe en van de Gereformeerde godsdienst. Onder haar naam vinden we Antje 
Groenendijk, een ongehuwde dienstmaagd van 22 jaar, eveneens Gereformeerd en een 
Fijnaartse van geboorte. Door de blokken van de bovenste twee naamvermeldingen zien we 
een schuin getrokken lijn en achter de namen vinden we respectievelijk: dat Johanna Vissers 
12 mei 1826 met haar dienstmeisje vertrokken is naar een huis in de kom van het dorp 
Dinteloord, wijk B maar zonder nummervermelding. 
Verder vinden we het gezin van Johanna’s zoon Simon Bette met zijn vrouw Elizabeth 
Timmers, die als bouweresse wordt aangemerkt, 39 jaar oud. Simon is bouman en van 4 
november 1788 (9-11 blijkt doopdatum) en 38 jaar. Dan volgende kinderen Katharina van 11, 
Jacob van 10, Johanna van 9, Maria van 5, Izaak van 3, Anna Maria van 1 jaar. Daaronder 
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vinden we de 20-jarige bouwknecht Cornelis de Vos en de 22-jarige dienstmaagd Josina de 
Keijzer uit St. Philipsland die met gezin Bette op de boerderij wonen en werken.  
 
Het is apart dat in dit bevolkingsregister de huisnummers in de daarvoor bestemde kolom 
niet genoemd worden. Nog meer bevreemdt het, dat in het grote blok van wijk D geen 
onderscheid gemaakt is naar alle verschillende polders (7, zie het front van het kohier 
hieronder) die ertoe behoren. Waardoor we dus niet veel naders kunnen zeggen over de 
aanduiding van de boerderij waarin de Bette’s woonden en werkten. Enige duiding kan 
geven dat het bij deze polders in totaal om 64 schermpagina’s gaat en we op sch.pag. 25 
bovenaan voor het eerst een aanduiding lezen: Koningsooordpolder. 27 pagina’s verder (en 
dus 27 huizen/boerderijen) komt de Dintelpolder met slechts 5 pagina’s (boerderijen), 
waarna de Annapolder met vier boerderijen, de Carolinapolder met 2 boerderijen en de Drie 
Vriendenpolder met twee boerderijen. Hieruit kunnen we concluderen dat de niet met name 
genoemde Willems- en Mariapolder in 1825/1826 samen 64-27-5-4-2-2=24 huizen dan wel 
boerderijen op het grondgebied hadden. Een tamelijk onduidelijke indicatie.   
 

                       
 
We zagen Bevolkingsregister 1826 en 1829, we ploegen voort! In het begin van 
Bevolkingsregister 1829 treffen we een overzicht aan dat hoogstwaarschijnlijk na de 
tellingen is opgesteld en waarin we een nadere specificatie vinden van het aantal huizen, 
huisgezinnen, ongehuwden en gehuwden, mannen, vrouwen, de diverse gezindten (waaruit 
een overgroot aantal protestanten blijkt), alles opgemaakt 13 mei 1830! Het dorp Dinteloord 
wordt in dit boek als wijk A-B aangemerkt, het begint met wijk A, de Oostvoorstraat, 
huisnummer 1 en zo verder tot Oostachterstraat 94, waarna op sch.pag. 30 wijk B begint 
met de Westvoorstraat nummer 1 en zo verder. Even op zoek naar Johanna Vissers en haar 
dienstmeisje Antje Groenendijk die in 1826 naar wijk B verhuisden: niet gevonden in wijk B. 
Dan volgt op sch.pag. 58 de aanduiding van de verschillende polders die daarna komen in 
wijk C en D. Te beginnen met wijk C, de Oudlandsepolder, huisnummer 1 en zo verder.  
Op sch.pag. 71 vinden we het al bekende gezin Bom-Bette met kinderen in huis- of 
boerderijnummer 47 (zoals bekend zonder Johanna Vissers). De Oudlandse polder gaat door 
tot huisnummer 61 en daarna begint wijk D de Mariapolder met huisnummer 1 (sch.pag. 74) 
en zo verder. En dan vinden we de aanduiding van het huisnummer waar Simon Bette en 
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Elizabeth Timmers wonen: wijk D, Mariapolder huisnummer 7. Hieronder eerst het overzicht 
van de totalen in 1829/1830, dan de boederij van Simon Bette, Mariapolder nr.7!98  
 

 
 

Bevolkingsregister Dinteloord 1829 sch.pag.2. 

                                                             
98 Dit kan betekenen dat Simon de pacht van deze pachtboerderij van zijn vader Isaac en daarna zijn stiefvader 
Jan Veermans en daarna zijn moeder Johanna Vissers vanaf 1826 als bouman heeft overgenomen.   
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Bevolkingsregister Dinteloord 1829, wijk D, Mariapolder, huisnummer 7 (sch.pag.76) 
 
Uit de gegevens in de volle breedte van deze pagina in het boek Bevolkingsregister 1829 
maken we hier het volgende op: er wonen 13 personen op de boerderij. Simon Bette is 40, 
Elizabeth Timmers van 41 jaar. Dan volgen de kinderen, zoals gewoonlijk eerst de jongens en 
dan de meisjes: Jacob van 14 en Izaak Johannes van 5 jaar, Catharia van 15 en dan opeens 
Johannes Izaak van 1½ (deed hij bij de telling even een middagslaapje, ‘even vergeten’?), 
Johanna van 13  en Maria van 7, Anna Maria van 4 en de baby Adriana Johanna van een half 
jaar oud. Dan volgt de ongehuwde bouwknecht Arie Zegboer (Segboer) van 23 en de 14-
jarige Anthonie Vriens uit Willemstad. De achttienjarige Johanna van ’t Hof werkte en 
woonde er als dienstmeisje bij in, ook zij kwam uit Willemstad. Bij Anna Maria van 4 staat 
helemaal rechts in de kolom een aantekening dat zij  ‘met eene akte van woonplaats-
verandering’ en wat er verder volgt is voor mij te onduidelijk om er iets van te maken, 1838 
(of 1878?).  
 
Huisnummering van de Mariapolder in 1829 
Er worden in de Mariapolder 9 huizen/boerderijen gemeld99, direct daarna begint wijk D de 
Koningsoordpolder, waarbij de huisnummering van de Mariapolder doorloopt, dus eerst nummer 10 
en zo verder, waarin een huis in de Drievriendenpolder wordt meegenomen (nr. 37) en dan komen 
we op nummer 40 (29 huizen in de Koningspolder), dan gaat de nummering door en worden daarin 
de Annapolder en Drievriendenpolder, Carolinapolder en Willemspolder in die huisnummering 
‘meegenomen’.  Op de laatste pagina’s worden dan toch nog weer nummers gegeven aan huizen in 
de Mariapolder (25 en 21), vreemd.  
 
We zien hier in Bev. Reg. 1829 dus twee woningen waarin Bette-naamdragers in Dinteloord:  

                                                             
99 Te weten: Govert Uitdenwilligen met Johanna Vrolijk wonen in boerderij nummer 1; Johannes van Eindhoven 
met Johanna Sneep woont op 2; Cornelis Tolenaars met Johanna Huismans op nr. 3; Matthijs den Engelsen en 
Johannna Vriens op nr. 4; Dirk Schilperoord en Eisje Burgers op 5; Johannes Huismans en Cornelia de Bruin op 6 
Simon Bette en Elizabeth Timmers op 7; Adriaan Testers en Anthonia van Sprundel op 8; Jan Jansse Mans met 
Antonette van den Drees op boerderij nummer 9; Johannes van Engelen en Pieternella van Akkeren op 10. 
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Marijnus Bom en Maria Bette met hun gezin wonen in de Oudlandsepolder op nummer 47  
en Simon Bette met Elibeth Timmers en hun gezin wonen in de Mariapolder op nummer 7. 
Johanna Vissers moeten we in wijk B (tusssen schermpagina 30 en 58) nog vinden! Bij 
intensief doorzoeken vinden we haar op adres Oostvoorstraat 59, waar Johanna (71) 
blijkbaar is gaan inwonen bij timmerman Frans de Rooij (32, zoals we zullen zien een 
bekende van de familie Bette, Frans overleed in 1835, staat erbij), gehuwd met Adriana van 
Tooren (32) en hun zoontje Gerard (6). Johanna woont er met Adriana Segboer van 26. In de 
achterliggende kolommen staat bij Adriana, dat ze weduwe en jongedochter is en tevens 
rentenierster. Waar haar dienstmeisje Antje Groenendijk terecht gekomen is, heb ik niet 
onderzocht. In het huis Oostvoorstraat 59 wonen in 1829 blijkbaar twee ‘gezinnen’,  te 
weten de Rooij, en Johanna Vissers met de jonge weduwe Adriana Segboer.  
 
Door Napoleon geconfisqueerd 
Tenslotte zullen we in de zoektocht naar de plaats waarde Bette’s woonden nog de volgende 
interessante informatie overwegen. In inventaris 805 deelnummer 0129 (Dinteloord, 
Protocol van overdracht van onroerende goederen, "Erffdomboeck", 1797 mei-1809 
oktober) zien we op schermpag. 204 alle hoeven in de Mariapolder genoemd die eigendom 
waren van Prins (Willem V (1748-1806), prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, algemeen 
erfstadhouder).  
We lezen hier hoe in 1810 deze boerderijen en percelen grond (weilanden en akkers) na het 
vertrek van Willem V geconfisqueerd worden door ‘zijn majesteit de keizer van Frankrijk en 
koning van Italië: Napoleon Bonaparte’. Dit is het ouderwetse landje-pik. Maar we leren er 
ondertussen dit uit: van alle hoeven in de Mariapolder hebben slechts de 2de, 3de, 6de en 
7de een of meer percelen weiland in de Anna Polder erbij. Dit, gelet op de informatie uit de 
Staat en Inventaris na overlijden van Isaac Bette, zie pag. 205, versterkt de gedachte dat het 
hier inderdaad om de zevende boerenhoeve van de Mariapolder gaat.  
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Een overzicht van de Mariapolder en omgeving 
 

 
 
De pachtboerderij van de Bette’s nader geduid 
In het Jaarboek van de Cultuur Historische Vereniging ‘Nyen Aenwas Van Nassau’, jaargang 
VI is het openingsartikel van de hand van F.R.H. Geers en M.A. Geers-Boets met de titel 
‘Ontstaan van de namen van polders en dijken’. Uit dit lezenswaardige artikel neem ik de 
tekst van pagina 10 over omdat dit belangrijke informatie biedt aangaande de vraag naar de 
pachtboerderij van de Bette’s.  
  
‘In het familiearchief van de familie Breure van Wilhelmina's Weerd is sprake van aandelen in de Torendijkse 
Meestoof. Er heeft inderdaad een meestoof gestaan. In de meestoof werd de meekrap verwerkt, een plant die 
door de boeren werd verbouwd en waarvan verfstof werd gemaakt. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de dijk 
tot aan de Schenkeldijk de naam Stoofdijk kreeg. Toen circa 1850 de toren verdwenen was kreeg ook de 
voormalige Torendijk de naam Stoofdijk. Voorbij de Schenkeldijk tot aan de driesprong is de naam van 
Oudlandsedijk bewaard gebleven. Als wij de Oud Prinslandse Polder aan onze linkerhand houden, komen wij op 
de voormalige Westdijk, thans Bloemendijk. Hoe is die naam ontstaan? 
In 1839 woonde - volgens het bevolkingsregister van Dinteloord - op Wilhelmina's Weerd, dat is de boerderij 
van Ad Breure, een zekere Joachim Blommerde, die in 1838 Simon Bette als pachter was opgevolgd. Deze 
Joachim moet een markante figuur geweest zijn. Hoe dan ook, in de loop der jaren ging men de dijk, waaraan 
zijn boerderij stond en welke hij voor een groot gedeelte in pacht had, noemen: de dijk van Jochem 
Blommerde. Het is logisch, dat zijn naam verkort werd tot Jochem Blom, wat uiteindelijk de naam Blommedijk 
opleverde. Weer later hebben lieden, die op taalkundig gebied ongetwijfeld bijzonder deskundig waren, 
gemeend deze dialectnaam te moeten vervangen door het Algemeen Beschaafd Nederlands en zij hebben er 
Bloemendijk van gemaakt. Daarmee gaven zij duidelijk te kennen, dat zij van de oorsprong niets wisten. Wat is 
er verkeerd aan Blommedijk? De Bloemendijk loopt tot waar de provinciale weg de dijk doorsnijdt tot bij 't Hol. 
Als we de weg oversteken en weer de dijk opgaan komen we op de Zuidzeedijk, die loopt tot tegen de dijk van 
de Gastelse Polder.’ 
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DEEL 2  FAMILIEGESCHIEDENIS SIMON BETTE 
 
SIMON BETTE             
Zonder een getekende of geschilderde afbeelding kunnen wij ons van onze voorouders in de 
achttiende eeuw weinig of geen voorstelling maken. Schilderijen en pentekeningen waarop 
een persoon zo goed mogelijk werd weergegeven vond men in die tijd slechts bij rijke 
burgers, dan wel adel of ‘hooggeplaatsten’. Van achttiende-eeuwse boeren, burgers of 
buitenlui zijn weinig schilderijen of pentekeningen met naam en toenaam bekend. Toch 
werden er wel degelijk afbeeldingen en schilderijen gemaakt waarvoor mensen model zaten 
of stonden. Over het algemeen weten we dan niet om welke personen het gaat. Zo kunnen 
we ons van Simon Bette dus geen enkele voorstelling maken.  
 
Pas wanneer de militieregisters een plaats krijgen in de archieven wordt er over de lengte, 
vorm van het hoofd en de haarkleur enige informatie verschaft. In de negentiende eeuw zal 
Vincent van Gogh (1853-1891) een periode in Den Haag het armzalige bestaan van arbeiders 
afbeelden en de troosteloosheid van de woonwijken waarin zij leefden. Hij verhuisde daarna 
naar Nuenen en ging vlak bij zijn ouders wonen. Daar legde hij zich onvermoeibaar toe op 
het afbeelden van ‘koppen en handen’, van boerenfiguren en wevers. Uitgebreid schrijft hij 
erover aan zijn broer Theo hoe hij die wevers ’s avonds ziet werken bij het schijnsel van een 
armetierig lampje, waardoor een licht en schaduw effect ontstaat dat hem aan Rembrandt 
doet denken. Vooral in 1884 in het Brabantse Nuenen heeft Vincent van Gogh het 
boerenleven uitgebreid geschilderd en daar ontstond het belangrijkste en bekendste 
schilderij uit zijn Nederlandse periode, ‘De aardappeleters’. Boeren in hun dagelijks leven en 
werk waren een veel gekozen onderwerp in de Nederlandse en Franse schilderkunst van de 
negentiende eeuw.1 Maar namen van de personages kennen we meestal niet. Dat geldt nog 
te meer voor de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, de periode waarin 
Simon Bette leefde (1788-1835).  
 

 

‘Verleden week ben ik dagelijks op 't veld bij den korenoogst geweest, waarvan ik nog eene compositie gemaakt heb.’ 
Vincent in een brief aan zijn broer Theo van Gogh, brief 374 uit 1884. 

                                                             
1 Schilderijen van het landschap en het boerenleven zijn vanouds op grote schaal vervaardigd. Zie o.m. 
Boudewijn Bakker, Landschap en wereldbeeld, van Van Eyck tot Rembrandt, Bussum 2004. Over Vincent van 
Gogh, zie Jan Hulsker, Lotgenoten, Het leven van Vincent en Theo van Gogh, Weesp 1985; en het boek Vincent 
van Gogh -1853-1890- Een leven in brieven, Amsterdam 1980 (1) 2002 (10). Een paar uitgesproken negentiende 
eeuwse Hollandse (boeren)landschapschilders: Wiepke Loos (bez.) Gekleurd grijs, Johannes Kneppelhout (1814-
1885) en Gerard Bilders (1838-1865) Brieven en dagboek, Zwolle 2009. Met grazende koeien, molens en frisse 
wolkenpartijen legden schilders van de Haagse School zoals Weissenbruch, Mesdag, Gabriël, Israëls, Roelofs, de 
gebroeders Maris en Mauve en anderen het Nederlandse landschap en de sfeer van de 19de eeuw vast. 
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Het ouderlijke gezin van Simon Bette   
Bij genealogisch onderzoek handelen de meest basale en concrete gegevens rond zaken als 
de kinderdoop, een huwelijksaankondiging en de kerkelijke voltrekking ervan, evenals 
gebeurtenissen met betrekking tot of rondom het levenseinde.  Voor zeer velen in de 
achttiende en negentiende eeuw had de christelijke kerk bij deze gebeurtenissen een 
belangrijke rol. Dit geldt in het bijzonder voor de armenzorg. In de kerkelijke archieven 
vinden we dan ook veel van zulke essentiële historie. Alles wat met het levenseinde 
samenhangt, zoals testament, Staat en Inventaris en voogdij vinden we in de omgeving van 
het burgerlijk bestuur van een woonplaats (schepenen, weeskamer) en bij notarissen. Het 
gaat daarbij om drempel- of scharniermomenten in de levensloop waarvan we de reflectie 
op papier redelijk eenvoudig terug kunnen vinden.  
 
De gegevens van doop, huwelijk en levenseinde van het gezin van Isaac Bette en Johanna 
Vissers, het ouderlijke gezin van Maria, Simon en Ysac Bette, zijn in het eerste deel van dit 
boek onder de aandacht geweest. We hebben de geschiedenis van dit gezin zo goed 
mogelijk gereconstrueerd uit deze primaire bronnen, aangevuld met een scala aan gegevens 
uit andere bronnen.  Daaruit schetsten we ons een voorstelling van het dagelijkse leven van 
onze voorouders Isaac Bette en Johanna Vissers en hun gezin. Het algemene beeld is, dat het 
hier gaat om een polderboerengezin met drie kinderen die met elkaar woonden op een 
pachthoeve in de Mariapolder ten zuiden van het West-Brabantse dorp Dinteloord. Om 
breder inzicht te krijgen in hun dagelijkse leven, probeerden we ons een beeld te vormen uit 
het samenstel van allerlei gegevens die we tot nu toe in de archieven vonden. De 
boedelinventaris blijkt daarvoor wel een van de rijkste bronnen.  
 
Over het algemeen werd een boedelinventaris opgemaakt om een goede afwikkeling van de 
nalatenschap mogelijk te maken. In het geval van Isaac en Johanna waren er drie 
minderjarige kinderen en dan werd door het vastleggen van het bezit ‘berekend’ hoe groot 
de nalatenschap of erfenis was, waaruit deze bestond en voor welk deel de erfgenamen in 
aanmerking kwamen. We stelden vast dat het voor de schepenen opmaken van de Staat en 
Inventaris ongeveer een half jaar na overlijden van Isaac plaats had. In de praktijk ging men 
veelal pas tot inventarisatie over als daar een directe aanleiding toe was. Bijvoorbeeld als de 
weduwe of weduwnaar wilde hertrouwen. Uit het vervolg bleek al gauw dat dit laatste ook 
het geval was bij Johanna: een half jaar na het opmaken van de Staat en Inventaris is ze 
gehuwd met Johannis Veermans. Het gezin zowel als de boerderij vragen om mannelijke 
inbreng. Bij hertrouwen moest er voor gezorgd worden dat de belangen van de kinderen uit 
het eerdere huwelijk werden vast- en veiliggesteld.2 En dat is wat er gebeurt. 
 
Het overzicht in de Staat geeft al direct aan dat er bij het overlijden van Isaac Bette geen 
roerende goederen waren, dus geen bezit in de vorm van huis (boerderij), in eigendom 
zijnde landerijen, obligatie (schuldbrief van bv. moederlijk erfdeel) of andere 
waardepapieren. Isaac pachtte de hoeve en de landerijen van de rentmeester van de 
Oranjes en betaalde daarvoor een jaarlijkse afdracht. Uit de opbrengst van het land en de 
dieren moest alles betaald worden. Het gaat dan onder meer om de kosten voor het eigen 
groeiende gezin, de knechten, de meiden, voedsel en kleding en het voer voor de dieren, de 

                                                             
2 Zie voor uitgebreide toelichting Rob van Drie (red.), Jos van den Borne, Annemieke Kors, en Mathilde Kors, 
Voorouders in beeld, stamboom en familiegeschiedenis, Den Haag 1997; Rob van Drie, Maarten van 
Bourgondiën (red.), Verborgen verleden, Zwolle 2014. 
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aanschaf van nieuwe beesten, de onkosten, het onderhoud, het zaad voor de volgende 
oogst, de bouwgereedschappen, de diverse afdrachten (tiendengeld) etc.). In elk geval de 
pacht voor de rentmeester moest betaald worden!  Je kunt je afvragen waar Isaac het geld 
vandaan heeft gehaald om in slechts vijf jaar toch de hele inrichting van de boerderij, zo’n 
respectabele hoeveelheid paarden, koeien en wagens etc. (die op zijn naam stonden!) van te 
betalen. Hij moet in die vijf jaren bepaald goed geboerd hebben!  
 
De contanten in de boedel (zeventig gulden) lijken nu gering, maar waren toen toch 
voldoende om bijvoorbeeld minstens zeven melkkalveren te kopen of een jong kind ruim 
een jaar van te onderhouden.  
Uit de boedelopgave blijkt verder dat de boerderij bestond uit meerdere vertrekken. Er werd 
in een boerderij meestal gewoond, geleefd, gegeten en soms zelfs ook geslapen in de 
grootste ruimte: de keuken. Alleen op zondag verbleef men wel in een soort opkamer, hier 
‘opperkamertje’ genoemd. Het was veelal een hoger gelegen, kleiner vertrek boven de half 
verzonken kelder. De stoelen die er ook wel zullen hebben gestaan, zijn in de opgave niet 
vermeld. Men kwam daar relatief weinig. Maar daar waren ook de veertien boeken, die men 
las op de rustdag.  
Het dagelijkse boerenleven speelde zich af in een grote ‘leefkeuken’. Daar vinden we de 
grote eikenhouten kast, de Friese klok en een mooie spiegel, veel koffie- en theegerei en 
borden in soorten en maten. De rij-pistolen zullen gebruikt zijn om geboefte te weren als dat 
nodig bleek, de beddepannen voor het verwarmen van het ook in de keuken aanwezige bed.  
 
In de zo genoemde ‘afhang’ zien we veel keukenspullen, de schouw en een haard, alsook de 
wiegstoel. Dit zal dus voor Isaac en Johanna toch ook wel een dagelijkse leefruimte zijn 
geweest. Het moet een behoorlijk grote ‘aanbouw’ zijn geweest, want we vinden erboven 
een zolder en daarboven zelfs een boven-zolder. Wanneer we nadenken over de spullen die 
opgetekend staan voor ‘de keet’, lijkt het wel alsof hier toch minstens ook veel gegeten en 
gedronken dus geleefd werd. Hier vinden we behalve een haard ook een bed, een 
kinderstoel, een wieg. Het lijkt wel of dit een combinatie woon-slaap-eet-kamer is, met in elk 
geval twee tafels en dertien stoelen. Die stoelen waren voor het gezin niet allemaal nodig, 
dus hier heeft wellicht het samen leven van gezin met de knechten en de meiden voor een 
groot deel plaatsgevonden. Onder het woord keet verstaan wij gewoonlijk een soort loods 
voor het personeel of zelfs opslag van spullen. Het uitgebreid beschreven bed en de wieg en 
de vele kopjes en het theeservies in de keet van Isaac en Johanna geven te denken. Wellicht 
een inwonende knecht of meid… Niet vreemd in zo’n redelijk afgelegen polderboerderij. We 
zullen de precieze indeling van deze hoeve niet meer kunnen vaststellen, maar in de keet 
werd gelet op de huisraad in elk geval ook geleefd.  
 
Het lijkt wellicht dat er weinig slaapplaats was in de boerderij, maar bedsteden werden toen 
niet vermeld in de beschrijving. Die waren ‘nagelvast’ en behoorden daarmee niet tot de 
inboedel. Vandaar dat we soms wel peluw en dergelijke vinden, maar geen bed. Veel 
beddengoed was een teken van een zekere welvaart en gelet op de taxatieprijzen ervan in 
de boedel, kunnen we ons dat voorstellen. Matrassen of peluws behoorden tot de kostbare 
voorwerpen in de huizen van de achttiende en negentiende eeuw! Uit de garderobe van 
Isaac en Johanna valt op te maken dat zij het bepaald niet arm hadden. Zilver was bij hen 
meer in trek dan goud en wellicht iets goedkoper. Hoe dan ook, ze hadden een goed bestaan 
opgebouwd, de Bette’s op hun pachtboerderij in de Dinteloordse Mariapolder.  
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Simon op vrijersvoeten 
Omdat we van zijn opgroeien en schoolgaande jeugd in de archieven niets terug vinden3, 
beginnen we de beschrijving van Simons leven met de inschrijving van zijn huwelijk met een 
jonge vrouw uit Princeland, genaamd Erkje van Dis. Wanneer zij gaan trouwen is Simon 21 
jaar en Erkje een jongedame van ‘duizend weken’ ofwel 20 jaar jong. Ze zullen elkaar 
wellicht in de Nederlands Hervormde Kerk van Dinteloord vaak gezien hebben en mogelijk 
daar ‘op catechisatie gezeten hebben’. Deze Hervormde Kerk wordt in het kerkelijk 
trouwboek omschreven als ‘de Openbaare kerk alhier’.   
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH trouwboek 1728-1817 
Huwelijk Simon (ISszoon) Bette en Erkje Adriaanse van Dis, 28-10-1810 
 
Erkje van Dis 
De ouders van Simons geliefde Erkje zijn Adriaan Adriaanszoon van Dis (1742-1810) en 
Kaatje Jansdr. van den Berg (1749-1842) en de getuigen bij haar doop zijn Jan van den Berg 
en Erkje Bom, de ouders van moeder Kaatje. Erkje was de jongste van de minstens 8 of 
mogelijk zelfs 10 kinderen die in de doopboeken van Dinteloord terug te vinden zijn.4 Het 
gezin Adriaan van Dis en Kaatje van den Berg woonde in 1773 in de Mariapolder (R.A. 187) 
en in 1795 in de Dintelpolder. 5 Erkje is in 1790 geboren en woonde dan ws. in de 
Dintelpolder. Het gezin van Isaac Bette en Johanna Vissers woonde vanaf  hun trouwen 
(1786) in de eerder genoemde pachtboerderij (zie pag. 210-212) van de Mariapolder en 
Simon zal tot zijn huwelijk daar gewoond hebben, met zijn moeder Johanna Vissers, die voor 
de tweede maal weduwe was. Simons stiefvader Johannes Veermans overleed in 1807.  
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Doop Erkje van Dis, 04-04-1790 
 

                                                             
3 Het eerste levensteken is Simons doopaantekening in het NH Doopboek 9 november  1788, zie pag. 108 en 
verder is tot nu toe bekend wat er in het testament en de afwikkeling na het overlijden van zijn vader Isaac 
over hem geschreven wordt, zie pag. 119, 140-143. 
4 Zie voor herkomst en genealogie van het uitgebreide geslacht Van Dis in het bijzonder de vier opstellen van 
dr. ir. J. Mac Lean in de Brabantse Leeuw op de website van Thuis in Brabant. De link voor het eerste opstel is: 
http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_1-
2_3_10.pdf; voor de overige links en die over Adriaan Adriaanszn (Meeuwszn, Leedertszn) van Dis, zie blz 27. 
5 Mac Lean noemt daarvoor als vindplaatsen R.A. no 187 en 193, welke nummers ik niet in het Dinteloordse 
Rechterlijk Archief kan duiden als archiefnummer of deelnummer. Wellicht is er sprake van hernummering.   
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Simon en zijn jonge bruid Erkje van Dis zijn beiden ‘gebooren en woonende in Princeland’. 
Het hele poldergebied ten zuiden van Dinteloord wordt op landkaarten uit de achttiende 
eeuw aangemerkt als ‘Princenland’. Prinsenland is het land van de prins van Oranje, die heer 
was van Steenbergen en daardoor sinds 1605 ook van het ten zuiden van Dinteloord 
liggende Prinsenland. Samen met Willemstad en Steenbergen behoorden Prinsenland en 
aangrenzende gebieden tot de hoge heerlijkheden en waren het Brabantse lenen in het bezit 
van het huis van Oranje-Nassau.6   Op latere kaarten uit de 19de eeuw wordt de naam nog 
teruggevonden in een van de poldernamen, die van de Oude Princelandse polder. 
 

 
 

Uitsnede van ‘Nieuwe kaart van de Baronie van Breda en 't Markgraafschap van 
Bergen op Zoom’, Noord-Brabant, Breda;  Isaak Tirion 1741 

 
Getrouwd in Dinteloord en in de familie Van Dis 
Al eerder in dit boek is een zekere vorm van verwantschap met de familie Van Dis 
beschreven. Baatje Leest, het stiefzusje van Simons vader Isaac Bette, trouwt in Fijnaart in 
het jaar 1772 met Leendert Adriaanszoon van Dis. Leendert van Dis ontving de legitieme 
portie van ruim 533 guldens ten behoeve van zijn vrouw Baatje uit de handen van haar 
stiefvader, Jan Betten. Leendert is een zoon van Adriaan Meeuwiszoon van Dis en Elizabeth 
van Oostdijk en in dezelfde Van-Dissen-lijn als Erkje. Bij de doopaantekeningen van het gezin 
Van Dis-Van den Berg (de ouders van Erkje), komen we de namen van dit grootouderpaar en 
anderen uit deze tak dan ook tegen.7  

                                                             
6 Voor de bestuurlijke en rechterlijke geschiedenis van deze gebieden, zie J.G.M. Sanders (red.) e.a., Noord-
Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795, een institutionele handleiding, Hilversum 
1996. Voor de geschiedenis, zie A. Hallema, Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland in de 
zeventiende eeuw, Breda 1955.  
7 Zie voor deze verbinding Leest-Van Dis pag. 26-29.  
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Simon en Erkje trouwen eind oktober 1810 in de NH Kerk van Dinteloord.8 De predikant in de 
tijd is ds. Johannis Steenbakker. Deze dominee wordt in Dinteloord als herder en leraar 
bevestigd op 21 augustus 1796 (in een zeer spannende tijd, vanwege de Franse bezetter), en  
gaat met emeritaat begin 1825. Ds. Steenbakker is 3 januari 1740 in Middelburg geboren  en 
in Dinteloord overleden en begraven.   
Op zijn grafsteen stond te lezen: Rustplaats van den Weleerw heer J. Steenbakker geboren te 
Middelburg 3 januari 1740 overleden te Prinsenland 31 july 1830 in den ouderdom van 90 
jaeren en maanden, die na 60 jaeren en 6 gemeenten waarvan hij ruim 28 jaeren te 
Prinsenland het evangelie verkondigd heeft en als rustend leeraar in de zalige rust is 
ingegaan. Hij was vader en vriend zijner gemeente geacht en bemind. 
 

 
 

Pastorie Hervormde Kerk Dinteloord, omstreeks 1863, pentekening A.J. Nijland 
 

 
 

De NH Kerk van Dinteloord is een vierkant bakstenen bouwwerk uit 1693  
naar ontwerp van Johan van Swieten. Boven de ingang met natuurstenen omlijsting een nis, 

waarin een natuurstenen cartouche met opschrift: 1693, en het wapen van de koning-stadhouder Willem III,  
door de beeldhouwer Jan Blommendaal. 

                                                             
8 Voor de geschiedenis N.H. Kerk van Dinteloord: http://www.hervormddinteloord.com/Geschiedenis.html. 
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Het ouderlijke gezin van Erkje van Dis 
 

 

 
 
Gezin Adriaan Adriaanszn van Dis en Catharina van den Berg 
Bron: uit de opstellen van dr. ir. J. Mac Lean in De Brabantse Leeuw, na inloggen: 
http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1973_11-12_161_187.pdf  
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Bij het lezen van de gegevens over het gezin waarin Erkje is opgegroeid valt op dat een 
aantal malen de naam Van Dis geschreven wordt als Van Dist. Bij het nazien van deze 
gegevens Van Dis in de archiefbronnen van Dinteloord gaat het naar mijn inzicht echter bij 
de schrijfwijze daar niet om een toegevoegde t, maar om de A van Azn. Vergelijking met de 
schrijfwijze op dezelfde pagina bevestigt deze gedachte. Verder ben ik de bij de doop van het 
vierde kind,  Adriaan (ged. 1779) de derde doopgetuige Adriana van Dis, niet tegengekomen. 
Grootmoeder Elizabeth Oostdijk wordt bij deze doopdiensten van haar kleinkinderen drie 
maal genoemd. Omdat door Mac Lean deze familie zo uitgebreid is beschreven en ik de 
bronnen van deze gegevens in dit boek meerdere malen noem, wordt een parenteel Van Dis 
hier niet opgenomen.  
 
Een veelbewogen gezin  
Uit de hiervoor staande gegevens Van Dis kunnen we wel opmaken dat de ouders van Erkje  
in hun gezinsleven veel hebben meegemaakt. Adriaan en Catharina (Kaatje/Caatie) 
trouwden in mei 1772, hun eerste kindje overlijdt als kraamkind in maart 1773. Het tweede 
kind, dochtertje Elisabeth (genoemd naar grootmoeder Elizabeth Oostdijk) wordt in 1774 
geboren en overlijdt nog voor haar tweede jaar. Nadat het volgende kind Johannes in 1776 is 
geboren volgt een broertje Adriaan in 1779, die echter al in 1780 als kind van een half jaar 
overlijdt. In 1780 raakt moeder Kaatje opnieuw in verwachting en juni 1781 wordt ‘de 
tweede Adriaan’ geboren, die o ongelofelijke droefenis in 1784 overlijdt, nog maar twee en 
een half jaar oud. Op 17 juli 1785 wordt dan een zoontje geboren, die zij opnieuw de naam 
Adriaan geven. Hij heet dus Adriaan Adriaanszn van Dis, evenals zijn vader, trouwt in 1808 
met Adriana Vogelaar en woont in 1814 in de Oudlandse polder. In het ouderlijke gezin van 
Erkje wordt in 1788 een meisje geboren dat Adriaan en Kaatje (voor de tweede maal) 
Elizabeth noemen. Van haar vond ik geen verdere gegevens in de boeken van Dinteloord. 
Twee jaar na haar geboorte bevalt moeder Kaatje in 1790 van Erkje. Van de acht kinderen 
die tussen 1773 en 1790 in het gezin van Adriaan van Dis en Kaatje van den Berg geboren 
zijn, hebben er volgens de bronnen drie het leven wat langer mogen behouden.  
 
Mac Lean merkt op dat in 1796 en 1802 in het Dinteloordse boek van overlijden melding 
wordt gemaakt van het overlijden van een kind van Adriaan van Dis. Hierover het volgende: 
moeder Kaatje wordt als Caatje van den Bergh in Willemstad gedoopt op 11 mei 1749, als 
dochter van Jan van den Bergh Danielszn en Erkje Bom. Dit betekent dat moeder Kaatje in 
1796 47 jaar oud is en in 1802 is ze dan 53 jaar. Hetgeen een behoorlijk sterk bewijs vormt 
dat het in de door dr. ir. Mac Lean genoemde twee overleden kinderen van ene Adriaan van 
Dis niet over kinderen van de vader en moeder van Erkje gaat. Overigens zal Kaatje van den 
Berg zowel haar man als op een na al haar kinderen overleven, want zij overlijdt 18 
september 1842 op de hoge leeftijd van drieënnegentig jaar!9 Haar man Adriaan overlijdt 9 
juni 1810, enkele maanden voor het trouwen van Simon en Erkje. Alleen de stamhouder 
Adriaan Adriaanszn van Dis (1785-1867) zet met Adriana Vogelaar de lijn van dit gezin voort.  
 
 
 
 
 

                                                             
9 Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1842, Kaatje van den Berg 14-09-1842, aktenr. 54. Ze 
woont dan ‘in het huis wijk B nummer 15’. Jan van den Berg(h) is in Willemstad 1750 N.H. armmeester.  
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Vrijstelling van legerdienst 1811 
In het Koninkrijk Holland (1806-1810) doet zich steeds meer de bezetting van de Franse 
overheerser voelen.  Waren de Fransen als bevrijders binnengehaald, al gauw deed 
Napoleon Bonaparte zich kennen als een onderdrukkend potentaat met melogomane en 
dictatoriale trekken. Vooral zijn voortdurende uitbreidingsdrang en ongekende 
overheersingsdrift werd zeer voelbaar en tastbaar, tot in Brabantse dorpen als Dinteloord 
toe. Het begon er al mee dat de Hollanders het Franse leger van zo’n beetje alles moesten 
voorzien op logistiek gebied en onderhoud van de soldaten. Ook de Brabanders raakten zo 
enorme hoeveelheden paarden, wagens en voedsel aan hen kwijt. De al weinig rooskleurige 
economische situatie bereikte rond 1810 een dieptepunt. Vooral het gemis van paarden en 
wagens betekende voor boeren een enorm nadeel bij het binnenhalen van oogsten. Maar de 
Franse invloed werd nog veel drastischer voelbaar toen de militaire plannen van Napoleon 
Bonaparte een zware humanitaire bijdrage eiste van alle dorpen en provincies: de verplichte 
militaire dienst voor (jonge) mannen. De Franse overname van Nederland gebeurde in fasen, 
maar nu begon het wel zeer te spannen. Inlijving in het Franse leger! Sterker nog: het 
Koninkrijk Holland werd in 1810 geannexeerd. Nederland ingelijfd als Frans grondgebied, 
onderdeel van het Franse keizerrijk! Al in 1811 was het Franse bestuur grotendeels op orde 
in de Nederlandse ‘departementen’. En dan volgt de grootschalige en daadwerkelijke 
invoering van de zogenoemde conscriptie, de verplichte dienstplicht in de Franse tijd. Op 3 
februari 1811 beveelt de keizer de opkomst van de eerste drieduizend nederlandse 
‘conscrits’ en was de fel verafschuwde dienstplicht een feit. Het betrof geheel naar Frans 
model in beginsel alle mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. De selectie gebeurde via 
lotingen, georganiseerd onder toezicht van leidinggevenden van de departementen. Elk 
departement moest een tevoren vastgesteld aantal soldaten leveren, afhankelijk van het 
aantal inwoners en van de actuele behoefte van het leger. Wie geld had kon een 
‘plaatsvervanger’ huren.10 Vele jonge mannen doken voor een tijdlang onder. Deze 
verplichte dienstplicht, samen met het werk van de Franse douaniers en gendarmes 
vormden het begin van een in 1812 en 1813 steeds krachtiger wordend verzet tegen de 
Franse overheersers.  
 
Op de een of andere wijze is in 1810 ook Simon Bette opgeroepen voor deze militaire 
dienstplicht.11 Gegevens uit het Rijksarchief van Antwerpen openen een aardig beeld op 
deze belangrijke gebeurtenis in het leven van Simon. Mijn emailcontacten met het 
Rijksarchief Antwerpen geef ik hieronder als onderzoeksvoorbeeld weer.  
  
Van: Hans Bette [jcbette@solcon.nl] 
Verzonden: maandag 13 april 2015 20:10 
Aan: Rijksarchief Antwerpen - Beveren 
Onderwerp: bestelling van een kopie van een archiefstuk 
 
Geachte lezer, 
Via Digita (digita@arch.be) ben ik doorverwezen met betrekking tot het volgende verzoek: 
Hoe kan ik een fotokopie van D139/224 ontvangen? Het gaat om Simon Bette die vrijstelling vraagt 
(en krijgt?) van de legerdienst in het jaar 1811. Zie hieronder. Dank voor uw antwoord.  

                                                             
10 Zie Jan J.B. Kuipers, Vrijheid, gelijkheid en broederschap, de Nederlanden in de Franse tijd, Zutphen 2013 
p.116-120 
11 Voor de gegevens over de administratie van de dienstplichtige mannen, de deelnemende archieven en o.m. 
een uitgebreide begrippenlijst, zie http://militieregisters.nl/. 
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Hans Bette Project Militiedossiers - Departement Twee Neten Type akte Militie / diverse documenten 
Gemeente Inhoudsomschrijving Vrijstelling van legerdienst Aktedatum 01-01-1811 (1811) 
Opmerkingen Met huwelijksakte.Vindplaats: Archief Provincie Antwerpen, D139/224 Personen op 
deze akte Militieplichtige Naam Simon Bette Geboorteplaats Dinteloord (NL) Opmerkingen Met 
huwelijksakte 
  
Komt van website:                             http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/weergave/akte/layout/default/id/MILITIEANT_00023519?persoon=ANTMIL_24605&t
mpl=component   
  
Gaarne zou ik fotokopieën ontvangen die betrekking hebben op het verzoek om vrijstelling van 
legerdienst van Simon Bette, zie bovenstaande specificatie. Het is onderdeel van historisch-
genealogisch onderzoek. 
Ik verneem graag van u mbt kosten en levertijd etc. 
Hans Bette 
 
Korte tijd en achttien euro verder ontving ik de gevraagde gegevens, waarvan het eerste een 
drieregelig kladbriefje, dat door nauwelijks leesbaar handschrift onduidelijk blijft. De overige 
twee documenten heb ik laten vertalen12 en deze geven het verzoek van Simon Bette tot 
vrijstelling van diensplicht vanwege zijn huwelijk met Erkje van Dis en zijn kostwinnerschap 
de nodige contouren.  
 

 
 

Te ontcijferen: Oudenbosch, Bette Simon, Dinteloord, Marie (getrouwd) Provicorient Exempte? 
Verderop valt te lezen dat Simon niet gescheiden is, maar het overige ontgaat mij geheel. 

 
Dan volgen de twee officiele, Dinteloordse dokumenten, te weten een verzoekschrift en een 
kopie huwelijksakte, opgemaakt en ondertekend door ondermeer de burgemeester van 
Dinteloord D. Schouten van den Bergh en een aantal Dinteloordse ‘leidinggevenden’, die 
Simon Bette kennen en het verzoek ondersteunen. Het zijn de schepenen Jan Stolk, Gerard 
de Rooij en Cornelis van Saarloos. Ook bij het uittreksel van de huwelijksakte ondertekenen 
‘bekenden’. N.B. Voor Cornelis van Saarloos zie pag. 197; voor Joh. Bom zie pag. 194.  
De Nederlandse vertaling volgt na de beide stukken en in de gegeven volgorde.  

                                                             
12 Met dank aan Nelleke Bouwman-Feith. 
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Het verzoekschrift 
Wij de burgemeester van Dinteloord en Prinseland verklaren op de verklaring van de heren Jan Stolk, 
Gerrit de Rooij en Cornelis van Saarloos, allen vaders van families, dat de heer Simon Bette, zoon van 
IJzak Bette en Johanna Vissers volgens toestemming/onder wetgeving(?) van 1808 van de gemeenten 
Dinteloord en Prinseland is getrouwd op de 28ste van de maand october in het jaar achtienhonderd en 
tien in Dinteloord met Erkje van Dis. Vervolgens heeft dit geleidt tot de huwelijksacte in de bijlage die 
is uitgegeven door de gemeente Dinteloord en Prinseland op de 10de van de maand april in het jaar 
achtienhonderd en elf. En dat de genoemde dienstplichtige  van de mogelijkheid gebruik maakt/wil 
maken van het voordeel van verleende vrijstelling door het keizerlijk decreet van 3 februari (dernier 
Fruit?) door de gemeente Dinteloord en Prinseland, de 11 van de maand april in 1811.  
 
Verklaart dat de genoemde noch weduwnaar is, noch gescheiden.  
Dinteloord en Prinseland  op 25 april 1811. Bewijs in de bijlage.  
D. Schouten van den Bergh, burgemeester 
 
Jan Stolk 
G. de Rooij 
Cornelis van Saarloos 
 
Arrondissement Breda, Departement van de twee Nethen13 en de onderprefect  in Breda op 15 april 
1811 De onderprefect (onleesbare handtekening) 
 
Uittreksel van de huwelijksakte 
Uitreksel van het register van huwelijken van de gemeente Dinteloord en Prinseland, Kanton 
Oudenbosch, Departement van de Twee Nethen. 
Vandaag 28e van Oktober 1810  zijnde ondertekenen wij de formulieren plus dat de drie ‘bevestigers’ 
hun proclamaties (onduidelijk handschrift, van het staatshoofd?)  de status van huwelijk bevestigen 
van 
Simon Bette toekomstig echtgenoot 
met 
Erkje van Dis toekomstig echtgenote. Beide woonachtig in deze gemeente. Als volgt is gedaan en 
gebeurd op deze datum.  
Dit is gedaan in de aanwezigheid van de heren Bom en Moelaart, schepenen met mij Aart van Toorn 
schepen/loco secretaris 
 
Getekend Joh Bom 
C.S. Moelaart 
Ik de prefect Aart van Toorn loco secretaris 
 
Copie door : 
D. Schouten van den Bergh 
burgemeester 
 
Geplaatst onder de prefect van de omgevingen rondom Breda 
Departement van de Twee Nethen 
In de ‘sous prefecture’ in Breda  op 15 april 1811 
De onderprefect (onleesbare handtekening)  
 

                                                             
13 Het departement Twee Neten, of Twee Nethen, soms ook Beide Net(h)en (Frans: Département des Deux-
Nèthes) was een Frans departement in de Nederlanden tijdens de Franse tijd. Het is genoemd naar de rivieren 
de Grote en de Kleine Nete in de provincie Antwerpen. Op 16 maart 1810 werd het gedeelte van het 
geannexeerde departement Brabant van het koninkrijk Holland ten westen van de Donge als arrondissement 
Breda toegevoegd aan het al bestaande departement Twee Neten.  
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De vrijstelling van militaire dienst zal voor Simon en Erkje veel betekend hebben. Ze waren 
eind oktober 1810 getrouwd en de aanvragen om vrijstelling zijn van april 1811, een half jaar 
later. Het kan natuurlijk zijn dat Erkje in verwachting is, wat een extra aanzet zou geven om 
vrijstelling te verzoeken en te krijgen. Hoe dan ook, Simon zal net als alle andere jonge 
mannen die opgeroepen werden bepaald geen vreugde gevonden hebben in zo’n opgelegde 
Franse dienstplicht. Temeer daar zijn moeder Johanna inmiddels alleen voor de boerderij 
stond. Simon was nog geen twee jaar toen zijn vader Isaac overleed en nog maar net drie 
jaar toen Johannes Veermans zijn stiefvader werd. Wat hij geleerd heeft over het boerenvak, 
heeft hij dus van zijn stiefvader Johannes meegekregen en van zijn moeder Johanna. Simon 
is 19 jaar als ook zijn stiefvader overllijdt en moeder Johanna zoals gezegd opnieuw alleen 
voor de pachtboerderij in de Mariapolder komt te staan. Als hij eind oktober 1810 trouwt, is 
Simon 21 jaar en zal normaal gesproken toch ook zijn krachten aan de boerderij gegeven 
hebben. Zijn Simon en Erkje bij moeder Johanna ‘ingetrouwd’ en wonen ze op de Bette-
boerderij?  
 
Het overlijden van Erkje van Dis 
Simon en Erkje beginnen hun huwelijksleven op 28 oktober 1810 en het eindigt tragisch door 
het overlijden van Erkje op 30 augustus 1811. Erkje is dan 21 jaar en ze zijn tien maanden en 
twee dagen getrouwd geweest. Uit de overlijdensakte maken we op dat Erkje ’s avonds om 
zes uur overleed in huis nummer 269 in de Dintelpolder. De aangifte van overlijden door de 
inmiddels bekende Johannes Bom en Matijs van der Veer is uiteraard in die periode in het 
Frans opgesteld en wordt door de burgemeester Schouten van den Bergh ondertekend.  
 

 
 
Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1811 
Overlijden Erkje van Dis, 30-08 1811, aktenummer 39 
 
Wat is er gebeurd? Was Erkje inderdaad in verwachting en zijn er complicaties opgetreden? 
Was er sprake van een epidemie? Het zal onbekend blijven, al blijkt uit de omliggende 
overlijdensberichten dat er behoorlijk veel en ook jonge mensen in die maanden stierven. 
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Opmerkelijk is verder dat de aantekening van het feit dat Erkje gehuwd was met Simon, 
opgeschreven als ‘epouse de Simon Bette’, hier tussen haakjes staat hetgeen nergens anders 
voorkomt. Zou dit erop kunnen wijzen dat Erkje om de een of andere reden nog thuis 
woonde? Zulke details blijven een geheim.  Ze overleed in elk geval in de Dintelpolder… 
 
De ouderlijke boerderij van Erkje van Dis 
 

 
 

Kopie van een kaart van de Dintelpolder, gelegen ten noorden van Dinteloord uit 1707/1746. 
Maten en naam eigenaar in de van een letter voorziene percelen. Hattinga, D.W.C.? naar Dingmans, J. 

Bron: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=10686903&miview=ldt  
 
 

 
 

Uit: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden: C en D, Volume 3 
Bron: https://books.google.nl/books?id=np06AAAAcAAJ&pg=PA344&lpg=PA344&dq=dintelpolder&source=bl&ots=yHbIaXlB_-
&sig=Bx6yuwwbPkZ0AHUp_NCo_MspfkY&hl=nl&sa=X&ei=q88nVeLXJMO2swGOlIJo&ved=0CD8Q6AEwBw#v=onepage&q=dintelpolder&f=false  
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Uit de kaart van de Dintelpolder maken we op dat deze polder in het geheel 452 gemeten 
153 roeden groot is. De polder is in vier gelijke delen verdeeld is ‘waaronder de kreken en 
rillen begrepen zijn’. Waarbij ieder kavel of vierde deel 113 gemeten 135 roeden 7½ voeten 
groot is. De delen zijn eigendom van: A en B ‘sijn Hoogheit’, C en D ‘aan de heer 
Hogendorp’.14 In A staat een omzoomde hoeve met schuur getekend, in B een teken dat op 
een grote schuur kan duiden, in D een hoeve met schuur. Waar was of woonde Erkje nu bij 
haar overlijden? Woonden Simon en Erkje in huis nummer 269 in de Dintelpolder en was zij 
(zoals hiervoor geopperd) bij Erkje haar ouders Van Dis toen ze overleed? Van Mac Lean 
leren we15 dat Adriaan van Dis en Kaatje van den Berg in 1795 testeren en dan in de 
Dintelpolder wonen. Erkjes vader Adriaan Van Dis Azn overlijdt daar 9 juni 1810 en in zijn 
overlijdensakte is het eerste dat opvalt dat de maanden genoemd zijn naar oud Nederlandse 
gewoonte, juni is dan de zomermaand: 

januari      louwmaand   
februari      sprokkelmaand   
maart      lentemaand   
april      grasmaand   
mei      bloeimaand   
juni      zomermaand   
juli      hooimaand   
augustus      oogstmaand   
september      herfstmaand   
oktober      wijnmaand   
november      slachtmaand   
december      wintermaand   

 

 
Boven de linker en onder de rechterpagina van Doop-, trouw- en begraafregister Dinteloord, Register van 
aangegeven lijken, Gequalificeerde 1806-1810  
 

 
 
Overlijden Adriaan van Dis, 09-06 1810 

                                                             
14 Dat is voor A en B in 1707 de erven van Willem III, in 1746 Willem IV. 
15 Zie voor het ouderlijk gezin van Erkje van Dis pag. 219. 
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Daarbij komen we te weten dat Adriaan van Dis op 68-jarige leeftijd overleed, zijn weduwe 
Kaatje van den Berg en drie kinderen (Johannes, Adriaan jr. en Erkje) achterlatend en dat hij 
woonde op/aan de Dintelpoldersdijk!16 Ook al is deze dijknaam inmiddels niet bestaand 
meer, we kunnen bedenken dat de boerenhoeve van de familie Adriaan van Dis aan een dijk 
rond de Dintelpolder lag. Zie hier hoe al redenerend iets van een bewijs gevonden wordt 
aangaande het huis waar Erkje van Dis overleed. Wat we nog niet te weten komen is of 
Simon en Erkje bij haar ouders inwoonden en op die boerderij meewerkten of dat Erkje op 
bezoek was bij haar ouders en plotseling in of vanwege complicatie van zwangerschap of 
ziekte overleed. Zulke finesses worden in de archieven van de achttiende eeuw niet vaak 
teruggevonden.  
30 augustus 1811… Wat een diep verdriet zal het overlijden van Erkje betekend hebben voor 
haar zo kort ervoor weduwe geworden zijnde moeder Kaatje en de bredere familie Van Dis, 
voor haar man Simon, zijn moeder en de naaste familie Bette en voor allen die oog voor haar 
hadden!   
 
Elizabeth Timmers 
Hoe bijzonder jammer is het dat door het oorlogsgeweld in 1944 de Nederlands Hervormde 
Kerk van Dinteloord zwaar is getroffen en naast alle ellende daarbij ook haar kerkelijk archief 
is verloren gegaan. Daardoor is onder meer bewijs voor relaties tussen kerkleden uit de 
achttiende eeuw niet meer vast te stellen. Zou Simon Bette na verloop van tijd in nader 
contact zijn gekomen met Elizabeth Timmers, mogelijk via de catechisatie van de kerk? De 
families Bette en Timmers behoren beide tot dezelfde kerkelijke gemeente en zullen elkaar 
uit de N.H. Kerk zeker kennen. Maar er is meer… 
Het is door het grondige en uitgebreide onderzoek en de publicatie daarvan door Koos Los 
naar de boerenfamilie Timmers uit de Westhoek van Brabant, dat we eenvoudig de 
familieachtergronden van Elizabeth Timmers kunnen traceren.17  
Daaruit maken we op dat de moeder van Elizabeth Timmers is Maria Vissers, dochter van 
Sijmon Vissers en Elizabeth van Saarloos. Dit zijn bekende namen, want dit zijn de 
grootouders van Simon Bette, van moeders zijde. Simons moeder Johanna Sijmonse Vissers 

                                                             
16 Doordat de ooit aanwezige notulen van het polderbestuur verloren zijn gegaan, valt over de verdere 
geschiedenis van de Dintelpolder niet bijster veel te vertellen. Meestal was de rentmeester van de domeinen 
tevens dijkgraaf van de Dintelpolder. Door de inpoldering van de Carolina- en Kooipolder in 1755-1756 verloor 
de Dintelpolderdijk zijn zee-kerende functie. Omdat echter de Carolinapolder niet al te sterke dijken had en 
bovendien op een gevaarlijke plaats langs het Volkerak lag, deelde de Dintelpolder in het noodlot van de 
Carolinapolder en overstroomde zowel in 1825 als in 1837. De slechte toestand van de dijken van de 
voorliggende polders was voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 1937 ten slotte tevens aanleiding 
de onbeheerde en de beheerde polders langs het Volkerak in de gemeente Dinteloord en Prinsenland samen te 
voegen. De Dintelpolder ging in augustus 1937 met vele andere polders op in het nieuwe waterschap de 
Volkerakpolders. 
17 Zie de zeer informatieve genealogie door Koos Los, De geschiedenis van de familie Timmers, Een boeren-
familie uit ‘De Westhoek’ zwermt uit, Gouda 2011 p.329,330,339 voor de verbinding Timmers-Bette. Waarbij 
aangemerkt dat op p 339 onder VIIq nr. 6 een fout is opgetreden. De daar genoemde Katharina Bette komt in 
de doopboeken niet voor en is ws. door verschrijving verward met de Catharina van nr. 1, mede gelet op data. 
Verder heet de hier onder nr. 10 genoemde Maria Johanna Bette in werkelijkheid Adriana Johanna met haar 
voornamen, hetgeen hierna ook nog wel geverifieerd zal worden. Johanna Bette onder nr.3 is overleden 
Steenbergen 22-01 1901, Maria Bette onder nr.5 is overleden Willemstad 09-03 1867 en kreeg in elk geval een 
dochter Anna Elizabeth de Nijs, gedoopt Willemstad 02-11 1861, overleden Deil 13-02 1934. Izaak Johannes 
Bette onder de nieuwe nummer 6 is overleden Dinteloord 18-11 1867. Johannes Izaak Bette onder het nieuwe 
nummer 8 trouwt met Elizabeth van der Vliet en uit dit huwelijk komt mijn voorgeslacht verder tot stand☺. 
Blijft onverlet dat het werk van Los een Fundgrube is voor genealogen die West-Brabant onderzoeken.  
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en Elisabeth’s moeder Maria Simonse Vissers zijn zusters, maar zijn dat ook van Anthony 
Simonse Visser, de man van Francijntje Bette, de tante van Simon Bette, van vaders zijde!18 
 
Getrouwd in Dinteloord en in de familie Timmers 
Ruim anderhalf jaar na het overlijden van zijn vrouw Erkje van Dis lezen we in het trouwboek 
van Dinteloord over de huwelijksverbintenis tussen weduwnaar Simon Bette en de eveneens 
uit Princeland afkomstige en aldaar wonende ‘Jonge Dochter’ Elizabeth Timmers. 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH trouwboek 1728-1817 (inv. nr. 802 deelnr.6 sch.pag.93) 
Huwelijk Simon Bette en Elisabeth Timmers 27-5 1813 (let op: het zoekregister geeft 17 mei, maar de tekst 
schrijft het huwelijk in op ‘donderdag 27 meij voorm. zijnde Hemelvaartsdag zijn alhier opentlijk in de kerk getrouwd) 
 

 
 
N.B. In dit trouwboek vinden we op de linker pagina het huwelijk van Simon met Erkje van 
Dis en op de rechterpagina diens huwelijk met Elizabeth Timmers. Voor de periode 
september 1811 en begin mei 1813 zijn er in dit (herstelde) trouwboek van de Hervormde 
Kerk van Dinteloord welgeteld vijf huwelijksdiensten ingeschreven! In het hele jaar 1811 
slechts twee, hetgeen de ongemeend spannende en onzekere tijd wel weergeeft.19  
 

 

                                                             
18 Zie voor deze familie Vissers en diverse familieverhoudingen zoals in dit boek besproken, zie pag. 63-66. Hier 
komen de familieverbindingen Bette-Vissers-Timmers openbaar, evenals verbanden met o.m. Saarloos en Bom.  
19 Genoteerd zijn: 1807:6; 1808:1; 1809:5; 1810:6; 1811:2; 1812:0; 1813:3; 1816:2; 1817:1. 
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Voorouders van Elizabeth Timmers20 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
                                                             

20 Met dank aan Koos Los, zie noot 17, zijn deze gegevens uit ‘De geschiedenis van de familie Timmers, …’. 
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KORT INTERMEZZO: DE GESCHIEDENIS VAN DE FRANSE TIJD IN GROTE LIJNEN 
 
Napoleon Bonaparte, die zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk had uitgeroepen, verving in 
1806 het Bataafs Gemenebest door het Koninkrijk Holland en zette zijn broer Lodewijk 
Napoleon Bonaparte op de troon als koning Lodewijk I. Het koninkrijk omvatte naast 
Nederland ook het vandaag Duitse Oost-Friesland.21 
 

      
 
De intocht van Napoleon in Amsterdam op 9 oktober 1811                Koning Lodewijk I van Holland 
 

In 1809 namen Nederlandse troepen aan Franse zijde deel aan het verslaan van de anti-
Bonapartistische Duitse opstand onder leiding van Ferdinand von Schill, bij de Slag bij 
Stralsund.  
Napoleon was echter ontevreden over Lodewijk, die naar zijn mening een te onafhankelijke 
koers voer. In 1810 besloot hij de Nederlanden bij het Franse keizerrijk in te lijven. In de 
hoop de Nederlandse zelfstandigheid te bewaren deed Lodewijk afstand van de troon en 
werd zijn jonge zoontje Lodewijk II op 1 juli 1810 koning van Holland. Napoleon negeerde 
deze actie en annexeerde Nederland enkele weken later, op 13 juli. Hij benoemde Nicolas 
Charles Oudinot tot stadhouder-prins. Die werd in 1812 opgevolgd door Charles François 
Lebrun. 
 
Ongeveer 14.000 Nederlandse dienstplichtigen gingen met de Grande Armée22 mee naar 
Rusland. De grote meerderheid kwam om; slechts zeer weinigen keerden terug.   

                                                             
21 De Franse tijd in de Noordelijke Nederlanden omvat de perioden: Bataafse Republiek (1795-1801); Bataafs 
Gemenebest (1801-1806); Koninkrijk Holland (1806-1810); annexatie door het Eerste Franse Keizerrijk (1810-
1813). Zie voor een brede toelichting op de Franse periode: Jan B. Kuipers, Vrijheid, gelijkheid en broederschap, 
de Nederlanden in de Franse tijd, Zutphen 2013; Voor indringende levensverhalen uit die periode: Joost 
Welten, Antihelden, Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon, Leuven/Zwolle 2015. 
22Al in de tijd van de Franse Revolutie vormden zich revolutionaire legers die al 'bevrijdend' door Europa 
trokken. Het eerste leger dat tot Grande Armée werd gedoopt was een 200.000 man tellende legermacht die 
zich in 1803-1805 in Boulogne had verzameld voor een invasie van Engeland. Na het uitbreken van de Derde 
Coalitieoorlog in 1805 werd het leger hernoemd tot Grande Armée en naar de Duitse grens bevolen. De Grande 
Armée bestond oorspronkelijk uit zes korpsen onder het bevel van Napoleons maarschalken. Naarmate 
Napoleons macht in Europa groeide, nam ook de ‘Grande Armée’ in grootte toe. De maximale omvang bereikte 
het leger in 1812, voor de campagne tegen Rusland. Het bestond toen uit ruim 600.000 man, waaronder:     
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De laatste steunpunten voor Napoleon Bonaparte waren Maastricht en Delfzijl, die nog tot 
mei 1814 belegerd werden. 
De Franse tijd eindigde voor de Nederlanden toen Napoleon in 1813 werd verslagen en 
afstand deed van de troon. De oudste zoon van Willem V keerde op 30 november 1813 terug 
naar Nederland. Na het Congres van Wenen werd hij in 1815 als Willem I uitgeroepen tot 
koning der Nederlanden. 
 
Franse administratie van de mannen van Dinteloord in 1811 en 1812 
Te beginnen met loco-burgemeester Joseph Jiskoot en de gemeenteraadsleden Jean Bom, 
Arnold van Tooren, Corneille Vermaat, Adrien Martelmans, Egide Meestermans, Daniel van 
Opstall en Leonard Segboer worden Corneille Vriens (medewerker van het gemeentebureau) 
en idem Reinier Krauwers op het eerste blad van het Bevolkingsregister Dinteloorders 1811-
1813 in verfranste taal genoteerd. Op de volgende bladzijde volgen onder meer de 
Hervormde predikant Jean Steenbakker en direct aansluitend de Rooms-Katholieke 
principaal/pastoor Pierre Rombouts.  Verder notaris Hernry Struijk van Bergen en de 
ontvanger van belastingen Louis Charles Du Champ alsook luitenant van de douane Jean 
Charles Chaplet. Om een lang verhaal kort te maken: het bevolkingsregister opent met de in 
het dorp als vooraanstaand geziene upperclass, letterlijk. En dat in een tijd van zogenaamde  
vrijheid, gelijkheid en broederschap… Het kan verkeren. Het heeft er veel van weg dat de 
belangrijke bestuursplaatsen door ‘anderen’, onder meer patriottischer gezinden, zijn 
ingenomen, maar dat de werkelijke democratische verlichting langer nodig heeft. 
 
Zo volgt op de schermpagina 13 (1811) en 32 (1812) de cultivateur/landbouwer Simon Bette 
met de gegevens van geboorte. Wanneer we ons realiseren dat dit boek per jaar 20 pagina’s 
telt, waarvan de eerste alleen op een rechterzijde is ingevuld en elke ‘pagina’ 20 namen 
bevat, brengt dit het aantal namen in het eerste deel van dit boek (1811) op 20x20=400 min 
de eerste linkerpagina (10) = 390 namen van Dinteloordse…mannen (!) met hun 
geboortedata en beroepen. Het wekt de indruk dat deze Registre civique is opgesteld met 
mogelijk militaire doeleinden, namelijk te weten hoeveel jonge mannen er in Dinteloord te 
vinden zijn voor het Franse legioen, de Grande Armee naar Rusland. Hier kom je alle mannen 
van Dinteloord tegen… Hoeveel jonge Dinteloorders zijn niet meer teruggekeerd? 

 

 
 

 
 

Cultivateur/landbouwer Simon Bette staat in de Registre Civique genoteerd… 
 

                                                                                                                                                                                              
rond de 300 000 Fransen, inwoners van de geannexeerde Nederlanden inbegrepen; 95.000 Polen; 25.000 
Italianen; 24.000 Beiers; 20.000 Saksen; 17.000 Westfalen; 20.000 Pruisen; 35.000 Oostenrijkers; 15.000 
Zwitsers en 3.500 Kroaten.   
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Bevolkingsregister Dinteloord Registre civique 1811-1813, pagina 32 van 4023 
 

 
 

                                                             
23 Na inloggen: https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/95ec0eaa-483f-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/br/start/31?image=89459be2-0a4c-7318-b775-58877417fb40  
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HET GEZIN VAN SIMON BETTE EN  ELIZABETH TIMMERS IN DINTELOORD I 
 
Simon en Elizabeth 
Bij aanvang van dit onderdeel weten we nog niet waar de twee pas gehuwden zijn gaan 
wonen. In die tijd van slechte wegen, zeker op het platteland, woonde men zo dicht mogelijk 
‘op het werk’. Omdat Simon Bette zo jong als hij is (24) als cultivator te boek staat, zal hij al 
wel zelfstandig het beroep van landbouwer uitoefenen.24 Gaande dit deel van het onderzoek 
zullen we meer te weten komen over de boerderij waar Simon en Elizabeth hun werk- en 
gezinsleven vorm gaven. Daarom beginnen we met de meest voor de hand liggende 
gegevens, de geboortebewijzen van de kinderen. We realiseren ons dat voordat er kinderen 
kwamen een echtpaar veelal een testament opmaakte. Maar omdat de tijden hectisch en 
aan veel bestuurlijke wijziging onderhevig zijn, zal het enig onderzoek vergen om te weten te 
komen of zij dit bij een notaris hebben gedaan, dan wel elders. Dat onderzoek stellen we nu 
nog even uit. Eerst naar de kinderen, waarvan we de geboortebewijzen nu vinden in de 
Burgerlijke stand-registers van Dinteloord.  
 
Geboortebewijzen van de kinderen Bette-Timmers 1814-1829 
 

 
 
burgerlijke standregister Dinteloord  Geboorteregister 1814 
Catharina Bette 16-01-1814 Aktenummer 1 

                                                             
24 Voor hulpkrachten in de landbouw had men andere termen, zie de bovengenoemde Registre civique, waarin 
we alle termen voor beroepen uit die tijd verfranst tegenkomen.  
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Hier zien we een voordeel opdoemen van de Franse wijze van administreren. Waar lang niet 
alle Hervormde predikanten bij de doopbediening de doopgetuigen in het doopboek 
vermeldden, blijkt de Burgerlijke Stand behalve de aangever (veelal de vader) nog een aantal 
anderen, die ‘in bijweezen van’ de aangever de geboorte bekrachtigden en hun 
handtekening zetten. Hier doemt dan een deel van het sociale netwerk van de ouders op! 
Tevens zien we de eerste handtekening van Simon Bette verschijnen. Omdat we later het 
sociale netwerk nog nodig kunnen hebben, wordt onder elke geboorteaangifte van Simon en 
Elizabeth de mede-aangevers gemeld. 
 

 
 
Mede-aangevers bij Catharina’s geboorte zijn Marijnus Bom en ene Adriaan Azn. van Dis.  
Marijnus Bom is de man van Simons zuster Maria, dus zijn zwager en Adriaan Azn. van Dis is 
niet, zoals ik eerst dacht, de vader van Simons eerste vrouw Erkje. Op pag. 219 zagen we 
immers dat deze ‘eerdere schoonvader’ van Simon op 9 juni 1810 overleed! Ik had al wel 
overwogen dat, als het Erkjes vader zou zijn, dit veel begrip en positieve betrokkenheid 
uitdrukt. Bij nader inzien gaat het hier echter om Erkjes broer, eveneens Adriaan Azn. van 
Dis25 (1786-1867, gehuwd met Adriana Vogelaar) hetgeen de door mij bedachte band toch 
wel degelijk bevestigd. Overigens is de periode tussen de huwelijksdatum en de geboorte 
van Catharina nog geen acht maanden, hetgeen iets kan zeggen over een vroeggeboorte, 
dan wel over zoals men dat toen noemde ‘voortijdige vleselijke conversatie’. Wel is duidelijk 
dat Catharina vernoemd zal zijn naar Catharina (Caatje) van den Berg, de moeder van Erkje 
van Dis. In de familie Timmers noch Bette komt deze naam immers ‘logisch dichtbij’ voor.26 
  

 
 

Rien Poortvliets verbeelding van een van zijn voormoeders met kind 

                                                             
25 Voor het boeiende gezin Adriaan Azn. van Dis en Adriana Vogelaar, zie Bijlage VII. Bij de geboorteaangifte van 
Isaac Johannis Bom, zoon van ‘Marijnis’ Bom en Maria Bette (10-12 1814 akte 64) tekenen behalve de vader 
Marijnus mede Simon Bette en Adriaan A. van Dis. Hier is dus van een soort ‘driemanschap’ sprake.  
26 Vernoemingsregels waren: 1e zoon grootvader: vaders vader; 2e zoon grootvader: moeders vader; 3e zoon 
oom: vaders oudste broer; 4e zoon oom: moeders oudste broer; 5e zoon oom: vaders 2e broer; 6e zoon oom: 
moeders 2e broer enz. enz.; 1e dochter grootmoeder: moeders moeder; 2e dochter grootmoeder: vaders 
moeder; 3e dochter tante: moeders oudste zus; 4e dochter tante: vaders oudste zus; 5e dochter tante: 
moeders 2e zus; 6e dochter tante: vaders 2e zus; enz. enz. Bij zonen had vaders familie voorrang en bij 
dochters moeders familie. Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken: Overleden familieleden 
kregen vaak voorrang bij het vernoemen. Als moeders vader al was overleden en vaders vader nog niet, werd 
moeders vader vaak eerst vernoemd. Ook overleden jongere broers en zussen gingen vaak voor oudere nog 
levende broers en zussen. Voor een overzicht benamingen in verwantschappen, zie Bijlage III. 
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1815 
Jacob Bette 12-08-1815 Aktenummer 49 
 
Mede-aangevers bij Jacobs geboorte zijn opnieuw zwager Marijnus Bom en Erkjes broer 
Adriaan Azn. Van Dis.  
 
Wat de naamgeving betreft, wordt hier niet de standaardregel gevolgd, die zegt: de eerste 
zoon wordt vernoemd naar de grootvader van vaders kant. Dat zou in dit geval de vader van 
Simons vader, dus Johannis Bette (1730-1793) zijn geweest. Of zelfs Simons overleden vader 
Isaac zou voorrang gekregen kunnen hebben. Maar hier zijn twee van de regel afwijkende 
mogelijkheden. De drieënzeventig jaar oude vader van Elizabeth wordt vernoemd: Jacob 
Wzn. Timmers.  
 
Of zou de overgrootvader van Simon, Jacobus Bette (overleden 1762!) mede zijn vernoemd? 
Bij de laatste mogelijkheid is het dan opmerkelijk, dat zijn gedachtenis na zoveel jaren hier 
nog doorklinkt! Wie heeft Simon over die rooms-katholieke kleermaker-patriarch verteld? 
Simons vader Isaac was al overleden voordat zulke verhalen in een kinderbrein konden 
vasthechten. Isaacs vader, dus Simons grootvader Johannes, was in 1793 overleden, dus ook 
hier geen referentiemogelijkheid. Waarom vernoemde Simon en Elizabeth dan (mogelijk) 
naar voorvader Jacobus Bette? Welke (mooie?) verhalen liggen aan deze vernoeming ten 
grondslag?  Simons zuster Maria met haar man Marijnus Bom hadden ook geen Jacobus-
vernoeming gedaan.  
 
Alles overwegende ligt de vernoeming naar Elizabeths vader hier het meest voor de hand.     
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1816 
Johanna Bette 27-11-1816 Aktenummer 64 
 
Mede-aangevers bij Johanna’s geboorte zijn voor de derde maal zwager Marijnus Bom en 
vroegere schoonvader Adriaan van Dis. Het nieuwe bij deze akte is, dat van alle drie de 
mannen wordt geschreven dat zij ‘bouwman’ zijn van beroep, wat wil zeggen dat ieder van 
hen zelfstandig een boerderij runt, eigendom of pacht. Ook nieuw is dat in de beschrijving 
Simon de achternaam Betten wordt toebedeeld, terwijl zijn handtekening deze wijziging niet 
bevestigt. 
 
 

 
 

Idyllisch kinderleven naar Cornelis Jetses 
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1818 
Isaac Johannis Betten 22-09-1818 Aktenummer 48 
 
Mede-aangevers zijn nu Pieter van Lent, winkelier en Pieter Vriens, logementhouder, beide 
bekend met het gezin en wonende in Dinteloord. Opnieuw is de achternaam Betten 
vermeldt, waartoe Simons handtekening zeker geen aanleiding geeft. Elizabeth moet het 
doen met een s… (kniesoor die daar op let) en Isaac Johannis werd om half twee ‘s nachts 
geboren. Deze naamgeving verwijst wel degelijk naar voorvaders Bette(n)! 
 

 
 

De olijke kant van het boerenleven door Cornelis Jetses 
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1822 
Maria Bette 09-01-1822 Aktenummer 4 (Dintelpolder 269) 
 
Mede-aangevers zijn de zevenendertigjarige winkelier Cornelis Vriens en de ‘heer’ Albertus 
Gerardus Advocaat, de achtendertigjarige Dinteloordse chirurgijn. Bij de geboorteaangifte 
van de dag ervoor, 8 januari 1822 (akte nummer 3) van het kind Ary Pieter van Dis, zoon van 
de ons bekende 35-jarige bouwman Adriaan Azn. Van Dis en zijn 33-jarige vrouw Adriana 
Vogelaar tekenen behalve de vader ook de 44-jarige kleermaker Christiaan van den Burght 
en de hiervoor genoemde chirurgijn Albertus Gerardus Advocaat. Gezamenlijke kennissen 
noemt men dat. Begrijpelijk trouwens dat Adriaan van Dis de dag erop weer niet naar het 
dorpshuis gaat om voor Maria Bette mede-ondertekenaar te zijn. Die had even genoeg aan 
zijn eigen gezin in de Oud Princelandsepolder in huis nummer 186.  
 
En dat is dan gelijk een nieuwigheid: voortaan worden ook de geboortehuizen vermeld! Voor 
wat betreft Simon en Elizabeth betekent dit, dat we nu te weten komen dat Maria in 1822 
geboren is in huis nummer 269   in de Dintelpolder! Hierboven hebben we toegelicht dat dit 
het woonhuis is, de boerderij van Adriaan Azn. Van Dis (sr.; † 9-6 1810) en Caatje van den 
Bergh, de ouders van Erkje van Dis (zie pag. 227-229). Blijkbaar boerden Simon en Elizabeth 
en hun gezin met de moeder van Erkje (weduwe Adr. Azn. van Dis sr.) samen de boerderij 
aan de Dintelpolderdijk, waar Simon en Erkje samen in oktober 1810 begonnen zijn…   
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1824 
Izaak Johannis Bette 09-02-1824 Aktenummer 7 (Dintelpolder 269) 
 
De aangifte van hun zoontje Izaak Johannis wordt gedaan door de vijfendertig jarige vader, 
bouwman Simon Bette. Ook dit kindje is geboren ‘in het huis staande in de Dintelpolder’ met 
huisnummer 269. Simons vijfendertig jarige vrouw wordt hier vermeldt als bouweresse en 
werkte blijkbaar (zoals de doen gebruikelijk) geheel mee in het boerenbedrijf.   
Mede-aangevers zijn hier de al bekende en nu 63-jarige winkelier Pieter van Lent en de 43-
jarige timmerman, Willem de Rooij, beide Dinteloorders. Pieter en Willem tekenen overigens 
nogal wat meer geboorteaangiften samen en hebben daar mogelijk een ‘werkje’ van 
gemaakt evenals dit blijkt van de timmerman Johannes Vissers (broer van Johanna, moeder 
van Simon). Deze timmerlieden Pieter, Willem en Johannes vormen ook een soort mee-
tekenend  driemanschap, waar de logementhouder C. A. van Dis zich af en toe ook bij 
aansluit. Afhankelijk van wie disponibel is waarschijnlijk.  
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1825 
Anna Maria Bette 26-12-1825 Aktenummer 84 (Dintelpolder 269) 
 
Links boven staat bij deze akten nu een nieuw soort tekst die enige beleidsverandering 
betreft: ‘Goedgekeurd de doorhaling van het woord schout en hier daarvoor in de plaats 
gesteld Burgemeester’. Dan staan er vier of vijf hoofdletters onder geschreven, de eerste 
(voor)naamletters van een aantal goedkeurende notabelen en zelfs de kersverse vader 
Simon Bette moet daar mee tekenen. Gedoe. Het huis waarin Anna Maria is geboren is nog 
steeds in de Dintelpolder nr. 269.  
Mee-aangevers zijn nu de 32-jarige pakkedrager27 Jacob Gerrit Koen en de 28-jarige arbeider 
Bastiaan Pietjouw (tekent met Pitjou). Het ziet er naar uit dat deze mede-aangevers wel 
degelijk tot de bekendenkring van Simon behoren, want we komen ze in dit register verder 
niet tegen. Overigens vinden we een paar bladzijden verder, aan het eind van dit geboorte-
register een ‘Alphabetische Tafel der actens van geboorte’.  

                                                             
27 Een ‘pakkedrager’ is onder meer een vroege uitvoering van wat nu DPD doet, het bezorgen van pakketten in 
de buurt van stad of dorp. Sommige pakkendragers werden ook wel kiepkerels genoemd, naar de kiep , mars of 
mand die ze vol met koopwaar op hun rug droegen.  Op hun zware schoenen met ijzerbeslag en met een korf 
op de rug die wel 30 kilo weegt, lopen ze uren achter elkaar, soms wel twaalf uur lang. "Hun rugkorf of kiep was 
gemaakt van wilgentakken en zat tot de rand toe vol met textiel, lappen geweven stof, garen en band". 
Kiepkerels hadden letterlijk heel wat in hun mars. Een pet met klep erop diende als bescherming tegen de regen 
en een stevige stok gebruikten ze om onder de korf te zetten als de handelaar even wilde uitrusten." In de 
Belgische Kempen heetten ze teuten. Het is een apart slag volk geweest, de tödden (teuten), hannekemaaiers 
(trekarbeiders, veelal uit Westfalen), die velden gras of oogst in de zomertijd kwamen maaien, kiepkerels, 
ketellappers en marskramers. Pakkendrager is zelfs een familienaam geworden. 
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1828 
Johannis Izaak Bette 19-03-1828 Aktenummer 22 (Mariapolder 231) 
 
Hier komen we blijkbaar een verandering van woonplaats van gezin Simon en Elizabeth 
Bette op het spoor, want Johannis Izaak is geboren in de Mariapolder en wel in huis nummer 
231. Het ziet er naar uit dat zij tussen 1825 en 1828 van de Dintelpolder naar de Mariapolder 
zijn verhuisd. Vader Simon is nog 39, moeder Elizabeth inmiddels 40 jaar oud, bouwman en 
bouweresse. De naamgeving is hier pregnant omgekeerd die van eerdere Bette-zoontjes. 
Mede-aangevers zijn de 39-jarige herbergier Cornelis Meeuwisse van Dis en de 33-jarige 
winkelier David van de Meeberg, welke laatste we niet meer tegenkomen in dit deel.  
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burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1829 
Adriana Johanna Bette 07-07-1829 Aktenummer 48 (Mariapolder 233) 
 
Een nieuw gegeven is het hier vermeldde huisnummer in de Mariapolder.28 Het was in 1828 
nummer 231 en nu in 1829 lezen we dat baby Adriana Johanna geboren is in het huis 
Mariapolder nummer 233. Verschrijving, verhuizing of verhoging van huisnummers? De 
vader en moeder, bouwman en bouweresse  zijn beide ‘veertig jaren’ oud.  
Mede-aangevers zijn de bij vele aangiften mee-tekenende 50-jarige timmerman Willem de 
Rooij en de 29-jarige ‘gemeentens-bode’ Gerard van Saarloos.  
De handtekening van Simon Bette is door de jaren heen al maar zwieriger geworden: 
 

 

                                                             
28 Voor nadere beschrijving van de boerderijen in de Mariapolder, zie pag. 205-212. Het Bevolkingsregister 
1829 van Dinteloord (inv.nr. 804 deelnr. 5) telt de staat van de bevolking (wie woont waar) en de ouderdom  
van de ingezetenen per 1 januari 1830 en bevestigt dat Simon Bette en Elizabeth Timmers met hun dan acht 
genoemde kinderen (oudere jongens voorop) wonen in Mariapolder, wijk D huisnummer 7 (zie hierboven pag. 
210). Het verschil tussen de adressering wat het nummer betreft tussen deze melding in het BR en die bij de 
aangifte van geboorte van Adriana Johanna kan ik nog niet verklaren. Volgens opgave van dit BR wonen in de 
boerderij nr. 7 dan 13 personen, als eersten worden Simon Bette en Elizabeth Timmers genoemd (op het 
moment van tellen resp. 40 en 41 jaar oud, daarna hun kinderen: Jacob (14), Izaak Johannis (5), Catharina (15), 
Joh. Izaak (1½), Johanna (13), Maria (7), Anna Maria (4), Adriana Johanna (½). Verder wonen er bouwknecht 
Arie Zegboer (23), Anthonie Vriens (14) uit Willemstad en de ‘dienstmaagd’ Johanna van ’t Hof (18), eveneens 
uit Willemstad en allen protestanten.   
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De pachtboerderijen waar Simon en Elizabeth woonden en werkten 
Uit de voorgaande gegevens maken we voorzichtig het volgende op: 

1. Simon en zijn eerste vrouw Erkje van Dis wonen bij het overlijden van Erkje (30 
augustus 1811) op de boerderij van haar ouders, Adriaan Adriaanszn Van Dis (sr.) en 
Catharina van den Berg, een boerderij in de Dintelpolder met adres Dintelpoldersdijk 
en huisnummer 269. 

2. Na het overlijden van Erkjes vader Adriaan (1810) blijft Simon daar wonen en werken 
en na zijn huwelijk met Elizabeth Timmers (1813) gaan Simon en zijn tweede vrouw 
Elizabeth in dezelfde boerderij, Dintelpolder 269, wonen en werken. Dit zou kunnen 
aangeven dat de moeder van Erkje, Catharina van den Berg, hoofdbewoonster en 
bouweresse bleef en dat de jonge boer Simon Bette feitelijk de boerderij van zijn 
eerste schoonmoeder runde en het vak daar goed onder de knie krijgt. Daar bouwen 
Simon en Elizabeth hun gezin verder uit, zoals uit de akten van de geboorteregisters 
blijkt. Vanaf 1822 tot en met 1825 wordt het adres specifiek vermeld, daarvoor werd 
de plaats van het woon-geboortehuis in deze akten niet genoemd.  

3. Simon en Elizabeth verhuizen in 1826 naar de boerderij van Simons moeder, Johanna 
Vissers in de Mariapolder 231 (dan ook wel boerderij nummer 7 genoemd). De 
geboorteakte van Johannes Izaak in 1828 bevestigt dit, evenals het register 
Burgerlijke Stand Dinteloord 1826 schermpagina 14: wijk D, geen huisnummer).  

Daar blijkt ook dat Simons moeder Johanna Vissers met haar dienstbode Antje 
Groenendijk 12 mei 1826 zijn verhuisd naar Dinteloord wijk B met niet 
aangegeven huisnummer, maar zie pag. 211 van deze duografie: het blijkt 
Oostvoorstraat 59, waar ze bij de aan de familie Bette bekende timmerman 
Frans de Rooij en diens vrouw Adriana van Tooren en hun gezin inwonen. 
Daarna verhuist Johanna Vissers naar wijk C, Oudelandse polder 47 en gaat bij 
haar dochter Maria en haar man Marijnus Bom gaat inwonen, waar ze in 1834 
op 77-jarige leeftijd (als bouweresse) overlijdt (BS Dinteloord, 
Overlijdensregister 1834, aktenr. 25). Moeder Johanna Vissers overlijdt 4 
maanden voor haar zoon Simon en schoondochter Elizabeth.  

4. Simon Bette en Elizabeth Timmers wonen en werken tot hun overlijden in de eerste 
en in de tweede maand van 1835 als pachters van Simons ouderlijke boerderij in de 
Mariapolder met huisnummer 7 (BS Dinteloord Overlijdensregister 1835, akte 
nummer 9 en akte nummer 16).  

 
Geschiedenis van de kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers 
In deze beredeneerde zoektocht naar de geschiedenis van mijn voorgeslacht volgt nu een 
beschrijving van wat er door mij in de West-Brabantse en in het bijzonder Dinteloordse 
archieven gevonden is over de basale gebeurtenissen (huwelijk, kinderen, overlijden) van de 
(klein)kinderen van Simon en Elizabeth.  
 

1. Catharina/Katharina Bette, geboren te Dinteloord op 16 januari 1814, overleden te 
Dinteloord op 16-jarige leeftijd op 12 februari 1830 te Dinteloord, wijk D huisnummer 
7. Aangevers zijn de timmerman Willem de Rooij (50) en bouwknecht Arie Segboer 
(29)29, welbekenden van de familie (BS Dinteloord overlijdensregister 1830 
aktenummer 22). N.B. Wie de eerste maanden van 1830 de overlijdens beziet, moet 

                                                             
29 Zie hierboven noot 28, Arie S/Zegboer is de knecht van Simon, die met het gezin Bette op de boerderij 
woont. 
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haast wel vaststellen dat er in deze tijd een onwaarschijnlijk groot aantal jonge 
kinderen zijn overleden. Een viertal pagina’s in het overlijdens registers geeft enig 
overzicht: tegenover twee volwassenen staan in willekeurige volgorde kinderen van 
6, 3, 8, 1½, 6 ,5, 0, 0, 4 maanden, 3 maanden, 6 weken, 9 dagen, 1 dag. Nader 
onderzoek zou kunnen duiden op een epidemische golf van kinderziekten dan wel 
een zeer slechte economische/gezondheidssituatie van de bevolking van Dinteloord, 
begin 1830. 
 

2. Jacob Bette, geboren te Dinteloord op 12 augustus 1815, overleden op 52-jarige 
leeftijd op 11 februari 1868 te Dinteloord. Nadere aanduiding van woning wordt niet 
gegeven, Jacob wordt op dit moment aangemerkt als ‘zonder beroep’, maar uit 
eerder onderzoek is gebleken dat hij bouwknecht was. Van een huwelijk van Jacob 
Bette is niets bekend. De aangevers en welbekenden zijn de 60-jarige kleermaker 
Pieter van Nieuwenhuijzen en de 48-jarige bierbrouwer Simon Bom (BS Dinteloord 
overlijdensregister 1868  aktenummer 11). Het is deze Jacob Bette die we 
tegenkomen in de gemeentearchieven van Tholen/Sint Philipsland,30 waar hij als 
bijna 20-jarige ongehuwde Hervormde landbouwer/’boereknecht’ uit Prinsland 
binnenkomt op 5 december 1835 en binnen Tholen minstens 1 maal verhuist, op 3 
december 1840 teruggaat naar Prinsland, opnieuw zich inschrijft in Sint Philipsland 
op 18 maart 1841 en 16 februari 1846 weer vertrekt, terug naar Prinsland/Dinteloord 
(o.m. BR Tholen 1826-1838, pag. 89 en 1838-1850, inv.nr 1463 pag. 84).  

 
3. Johanna Bette, geboren te Dinteloord op 27 november 1816, overleden op 84-jarige 

leeftijd op 22 januari 1901 te Steenbergen. Aanduiding van woningnummer wordt 
niet gegeven, Johanna wordt op dat moment uiteraard beschreven als ‘zonder 
beroep’. De aangevers en welbekenden zijn de 54-jarige huisschilder Jacob Johan 
Isselmann31 uit Buurmalsen, (aangehuwde) neef van de overledene, en de 35-jarige 
huisschilder uit Steenbergen Jacobus Johannes Koopman (BS Steenbergen 
overlijdensregister 1900-1902 aktenummer 9). Uit het Bevolkingsregister 
Steenbergen 1880-1900 (A-B) blijkt dat Johanna Bette ongehuwd is, van godsdienst 
Nederlands Hervormd, het beroep van naaister uitoefent en woont op de 
huisnummers B 324 (sch.pag. 94), B 80 en B 36 (sch.pag. 162). Op deze laaste pagina 
lezen we verder dat Johanna’s jongste zus, Adriana Johanna Bette (geb.7-7 1829, 

                                                             
30 Voor historisch en genealogisch onderzoek in de archieven van Tholen (waar ook later, in de 20ste eeuw de 
familie Bette korte tijd in Poortvliet zou wonen en werken), zie  http://www.archieftholen.nl/onze-bronnen.  
31 Zie: https://www.genealogieonline.nl/van-t-schip-stamboom/I24803.php. Jacob Johann Isselman is 4-3 1846 
geboren in Arnhem en hij is overleden op 21 juni 1911 in Arnhem, hij was toen 65 jaar oud. Hij is getrouwd met 
(1) Hendrika Josina van Zadelhof (Hendrika Josina is geboren op 22 mei 1839 in ’s-Gravenhage en overleden op 
22 november 1896 in Buurmalsen, zij was toen 57 jaar oud) en met (2) Hendrika van Bronkhorst op 4 
september 1873 te Doesburg, hij was toen 27 jaar oud (Hendrika  is geboren op 31 juli 1849 in Doesburg en 
overleden op 4 januari 1881 in Buurmalsen, zij was toen 31 jaar oud) en hij is getrouwd met (3) Anna Elisabeth 
De(n) Nijs op 4 mei 1899 te Steenbergen, hij was toen 53 en zij 37 jaar oud. Anna Elisabeth den Nijs is geboren 
op 2 november 1861 in Willemstad, ze was dienstbode en is overleden op 13 februari 1934 in Deil, zij was toen 
72 jaar oud. Getuigen bij 3e huwelijk: Leendert Jacobus Mol, oud 61 jaar, zonder beroep, Frederik Vernes, oud 
43 jaar, huisschilder, Christianus Johannes Adrianus van Loenhout, oud 42 jaar, schoenmaker en Jacobus 
Johannes Koopman, oud 33 jaar, huisschilder, allen wonende te Steenbergen. Voor de verbinding van Jacob 
Johan Isselman en Simon Bette en Elizabeth Vissers, die gaat dus via hun dochter Maria Bette en Gerardus de 
Nijs en hun dochter Anna Elisabeth. Zie http://www.pondes.nl/detail/i_d.php?inum=401955217;  zie pag. 248. 
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N.H., eveneens naaister) op 24 oktober 1899 ‘ambtshalve’ op Johanna’s adres wordt 
mede-ingeschreven, komende van Dinteloord en uit bevolkingsregister Steenbergen 
1900-1920 (A-Bl) (sch.pag. 185) blijkt dat Adriana Johanna Bette op 23 januari 1901, 
dus precies de volgende dag na het overlijden van haar oudste zus Johanna en de dag 
waarop de aangevers Isselman en Koopman Johanna’s overlijden aan de BS 
ambtenaar J.J. van Loon bekend maken, wordt uitgeschreven als vertrokken naar … 
Buurmalsen. Heeft Adriana Johanna de begrafenis van haar oudere zus Johanna niet 
afgewacht? Wat kan daarvan de reden zijn geweest? Bij wie ging ze in Buurmalsen 
wonen? We zullen er hierna mogelijk dieper op in kunnen gaan. Adriana Johanna is in 
1901 nota bene 72 jaar oud! 

 

 
 

4. Isaac Johannis Bette(n), geboren te Dinteloord op 22 september 1818, overleden te 
Dinteloord op 23 oktober 1818 op de leeftijd van ‘circa vier weken’ te Dinteloord 
zonder vermelding van woonhuisnummer. De aangevers zijn winkeliers Cornelis 
Vriens en Pieter van Lent, die de akte ondertekenen (BS Dinteloord 
Overlijdensregister 1818 aktenummer 52).  
 

5. Maria Bette, geboren te Dinteloord op 9 januari 1822, overleden te Willemstad op 9 
maart 1867 op 45-jarige leeftijd ‘en twee maanden’. Er wordt bij haar overlijden 
aangetekend dat Maria ‘zonder beroep’ was en echtgenote van Gerardus de Nijs, 
arbeider van beroep te Willemstad. De aangevers zijn zoals steeds ook nu 
‘welbekenden’, te weten de 56-jarige koopman Johannes Slikboer en de 27-jarige 
schoenmaker Hendrik Pieter Bossers, die ondertekenen (BS Willemstad 
Overlijdensregister 1867 aktenummer 6). 
Maria Bette (beroep ‘dienstmeid’, meerderjarige ‘jonge dochter’ , geb. Dinteloord en 
wonende te Willemstad) is op 29-jarige leeftijd (in de akte staat geschreven 
zevenendertig jarige leeftijd, maar dat is abuis) op 21 mei 1851 in Willemstad 
getrouwd met de 34-jarige werkman Gerardus de Nijs, geboren en wonende te 
Willemstad,  meerderjarige ‘jongeman’, zoon van Wijnant de Nijs en Anna Boon. 
Gerard heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Nationale Militie voldaan. 
Getuigen bij het huwelijk van Gerard de Nijs en Maria Bette zijn de 45-jarige winkelier 
Louis Lenoir, de 60-jarige broodbakker Cornelis Sonneveldt, de 44-jarige kleermaker 
Johannes van der Dussen en de 34-jarige broodbakker Pieter Rijnsaardt, allen uit 
Willemstad. 

 
 

Uit hun huwelijk wordt in Willemstad (huis wijk C nummer 8) op 2 februari 1861 een 
dochter geboren, die zij de naam Anna Elisabeth (den Nijs) geven (BS Willemstad 
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1861 aktenummer 78). Anna Elisabet de Nijs trouwt met Jacob Johann Isselman en 
overlijdt op 72-jarige leeftijd op 13-2 1934 te Deil (Gelders Archief, gemeente Deil, 
ovl.; Toegang 0207; Inventarisnummer 9721; Aktenummer 5) zie ook www.pondes.nl. 
 

Gerard de Nijs trouwt 26-6 1869 in Fijnaart (oud 44 jaar, arbeider) met de 35-jarige weduwe 
Pieternella Sinon (wed. Jacobus de Kok), arbeidster, geboren en wonende te Fijnaart, dochter 
van Pieter Sinon en Jenneke Bouwman (BS Fijnaart en Heijningen Huwelijksreg. 1869 akte 16) 
en hij overlijdt 30-6 1870 in Willemstad als weduwnaar van 2. Pieternella Sinon (zij overlijdt 
samen met hun doodgeboren kindje, Willemstad 12-4 1870) en van 1. Maria Bette.  
 

Uit eerder archiefonderzoek (toen nog Streekarchief Zevenbergen) bleek (Burgerlijke 
stand Register 4/31032) dat:  
a. de broer van Maria, Izaak Johannes Bette (geb. Dinteloord 9-2 1824) en  
b. de zus van Maria, Adriana Johanna Bette (geb. Dinteloord 7-6 1829)  
bij het gezin van Gerard de Nijs en Maria Bette in woonden, waarbij  
a. gekomen van Dinteloord 13-1 1866 en weer vertrokken naar Dinteloord 26-4 

1867  en  
b. gekomen van Dinteloord 17-3 1866 en weer vertrokken naar Dinteloord 20-3 

1869. 
Uit deze gegevens kunnen met voorzichtigheid opmaken, dat de toen 42-jarige broer 
van Maria, Izaak Johannes Bette33 13 januari 1866 naar zijn mogelijk al zieke zuster 
kwam om in het gezin bijstand te verlenen. Zijn zwager Gerard de Nijs moest werken 
voor de kost en mogelijk moest iemand dagelijks voor Maria en hun vijfjarige 
dochtertje zorgen. Gelet op het overlijden van Maria op 9 maart 1867 en het vertrek 
van broer Izaak Johannes weer naar Dinteloord op 26 april 1867 heeft Izaak Joh. zijn 
zwager na het overlijden van diens vrouw nog anderhalve maand bijgestaan en is 
toen weer naar Dinteloord terug verhuisd. Eveneens gelet op de datum van 
overlijden van Izaak Johannes, namelijk op 18-11 1867, dat is bijna zeven maanden 
later, komt de vraag op of Maria niet aan een besmettelijke ziekte (cholera34?) is 
overleden en haar broer Izaak Johannes door zijn hulp aan haar daarbij besmet is 
geworden.35  Maar het kan ook (gelet op incubatietijd) geheel anders geweest zijn... 

                                                             
32 Deze BR-gegevens zijn in 2015 (nog) niet digitaal beschikbaar. 
33 Deze broer Izaak Johannes (Dinteloord 9-2 1824/18-11 1867) zullen we hierna nog bespreken als nummer 6.. 
34 Cholera is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de 
ziekte is ernstige diarree en uitdroging. De ziekte wordt overgebracht via besmet water, dat kan door het 
drinken van besmet water maar ook door het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen of 
door het eten van groente die in besmet water is gewassen. Ook door contact met ontlasting of braaksel van 
een patiënt kan men besmet worden. Om de besmettelijke (ingewand)ziekte te voorkomen moet men 
hygiënisch te werk gaan, oppassen met rauw eten, onzuiver water en ijs. Cholera was reeds voor de 19e eeuw 
bekend in India, specifiek in Bengalen. In 1817 verspreidde de ziekte zich buiten laatstgenoemd gebied. Rond 
1830 bereikte de ziekte via Rusland Europa. In Nederland werd in 1832 in Scheveningen cholera geconstateerd 
en een jaar later overleden in Nederland bijna 5000 mensen aan deze ziekte. Hoewel in 1844 (in een roman) al 
verband was gelegd tussen cholera en besmet drinkwater, werd dit verband pas in 1849 voor het eerst in de 
medische wereld onderkend. In 1866/1867 maakte een cholera-epidemie in Nederland 21.000 slachtoffers. Zie 
ook http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/cholera-in-nederland-in-de-19e-eeuw/ en over epidemieën in 
Nederland: http://www.pondes.nl/geografisch%20en%20ovlplaats/geografisch%20ovlplaats.htm    
35 In verschillende Nederlandse steden heerste cholera, waaraan velen overleden. In 1866 heerste cholera in 
o.m. in Rotterdam, in 1867 was cholera ook in Willemstad een gevreesd ziektebeeld en in bv. Klundert stierven 
er in 1867 98 mensen aan. Beschrijving uit HET DAGBOEK VAN MR. J. VAN WIJNGAARDEN Deel 5  ( 27-07-1864 
t/m 14-04-1869 ): ‘20.4.1866: Vergadering met de wethouders om een locaal in orde te doen brengen voor het 
geval dat de cholera die in Rotterdam heerscht zich ook verspreiden zou. Daarop de steenkolen opgenomen bij 
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Nadat Izaak Johannes twee maanden bij Maria en Gerard in Willemstad heeft 
gewoond en gediend, kwam er andere versterking vanuit gezin Bette in Dinteloord, 
namelijk hun 37-jarige zuster Adriana Johanna Bette, die naaister was. Zij blijft van 17 
maart 1866, maakt het overlijden van haar zuster Maria mee (9-3 1867)36, hoort van 
het overlijden van haar broer Izaak Johannes (18-11 1867), maar blijft nog bij haar 
zwager Gerard de Nijs (en diens dochtertje Anna Elisabeth) wonen tot 20 maart 1869, 
terwijl Gerard de Nijs drie maanden later (26-6 1869) op 44-jarige leeftijd trouwt met 
de Fijnaartse weduwe Pieternella Sinon. Adriana Johanna is ongehuwd en 40 jaar.  
 
 

 
 

Onzin is van alle tijden… 
                                                                                                                                                                                              
de verschillende kooplieden en zulks smiddags voortgezet. In de raadsvergadering van 16 mei (er is een hiaat in 
de notulen van b. en w. van 2 jan. tot 17 juli 1866) deelden b. en w. mee dat de Stadswaag in gereedheid was 
gebracht voor eventuele opvang van cholerapatiënten; ook bij de epidemieën in 1832 en 1849 had deze ietwat 
bekrompen ruimte als zodanig dienst gedaan. Indien de ruimte te klein zou zijn, kon met toestemming van de 
minister van oorlog bovendien de zaal nr. 2 van de Infirmerie (Mauritshuis) worden gebruikt. Voor de 
bestrijding (desinfectie) van de cholera had de gemeente chloorkalk en vitrioolzuur aangekocht. 9 juni 1866: 
Vandaag warm en heet weer. Paardenmarkt, doch geen kermis om de heerschende ziekte. Er kwamen 
buitengemeen veel paarden en er was veel handel. I.v.m. de cholera, die vanaf mei 1866 in het land 
geconstateerd was, had de minister van binnenlandse zaken in oeverweging gegeven de jaarmarkten en 
kermissen geen doorgang te laten vinden. De gemeenteraad had op 15 mei besloten de kermis te schorsen, 
maar de paardenmarkt wel te houden.’ 
36 De beschrijving van een sterfgeval in Willemstad januari 1867. Uit HET DAGBOEK VAN MR. J. VAN 
WIJNGAARDEN Deel 5  ( 27-07-1864 t/m 14-04-1869 )  
17 januari 1867: Van 7 tot 8 uur bij Wm. Sonnevelt de lijst der bedeelden voor de uitdeeling van 
levensmiddelen en brandstoffen wezen nazien. Mr. J. van Wijngaarden was als president-ouderling tevens 
bestuurder van het weeshuis en de diaconie. Met hem zaten in het bestuur: Ary Jacobus Punt, Ary Sonneveldt, 
P.P. Maris, A.P. Timmers en Hendrik Sonneveld; de dominee was ambtshalve voorzitter. Er waren aparte 
uitkeringslijsten ("Bedeellijsten") voor de wintermaanden en voor de zomermaanden. Deze bedelingen 
varieerden van 25 cent tot 2 gulden per week, in sommige gevallen bovendien nog extra 1 of 2 broden per 
week. 's Zomers was de uitkering veelal iets lager omdat de meeste armlastigen dan iets konden bijverdienen. 
Op de 'winterlijst' van 1866/67 komen 25 vaste uitkeringsgevallen voor; in de wintermaanden werd bovendien 
nog brandstof verstrekt.  
23-1 1867: Smorgens bij vader komend. vond ik hem nog te bed. Hij had kou gevat op het water. Betje en 
Ploontje lieten dr. Ruijssenaars komen, die verwarmende pappen aanbeval.  
1.2.1867: Wij bleven de geheele dag bij vader waken; 's nachts weer meedegewaakt. Het ging nog steeds 
achteruit. 
7-2 1867: Savons verergerde het echter overhand. Terwijl Betje en Henri opbleven, gingen wij nog een 
oogenblik rusten. Maar te elf ure werden wij weer gewekt, daar Henri alle tekenen van een naderend einde 
bespeurde. Daar stonden wij dan allen voor zijn ledikant geschaard en vijf minuten voor middernacht zagen wij 
den besten der vaders den laatsten adem uitblazen. – Ach! hij had zooveel geleden. En ofschoon ons hart 
bloedde bij het verlies van zo'n beminnelijken achtenswaardigen vader, was het ons een troost, dat hij uit zijn 
vreeslijk lijden was verlost. Hebben wij het geluk gehad zoo'n lange tijd ons in het bezit van dien vader te 
mogen verblijden. Wij zullen hem nimmer vergeten. Hij zou den 2e Mei 80 jaar zijn geworden. Helaas, dien dag 
heeft hij niet mogen beleven. Jan van Wijngaarden overleed volgens de overlijdensakte op 7 febr. 's avonds om 
half twaalf in de leeftijd van 79 jaar en 9 maanden; hij was notaris te Willemstad.  
Bron: http://www.heemkundekringdewillemstad.nl/literatuur/eerder_verschenen/wijngaarden_5.htm   
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6. Izaak Johannis/Johannes Bette, geboren te Dinteloord op 9 februari 1824, over-
leden te Rotterdam op 18 november 1867.  
 
Met de overlijdensakte van Izaak Johannes Bette in het Markiezenhof/Dinteloord is 
iets vreemds aan de hand. De gegevens van de BS vermelden:  
Bette  Izaak Johannes  overledene  Rotterdam 18-11-1867 overlijdensakte (nr. 14) 
Archief  803 Burgerlijke Stand Dinteloord 
Register   5046 Overlijdensregister 1867 
Aktenummer   14 
Rol    overledene 
Voornaam   Izaak Johannes 
Achternaam   Bette 
Plaats overlijden  Rotterdam 
Datum overlijden  18-11-1867 
Rol    vader 
Voornaam   Sijmen 
Achternaam   Bette 
Rol    moeder 
Voornaam   Elizabeth 
Achternaam   Timmers 
Wanneer we deze akte openen, blijkt dit een geheel andere persoon en datum te zijn 
en bij onderzoek achterin het BS-register zien we bij de alfabetische opgave in 1867 
geen Bette voorkomen.  Zie echter BS-register Dinteloord 1868, schermpagina 5, 
waar de ambtenaar van Rotterdam aan die van Dinteloord akte van overlijden van 
Izaak Johannes Bette in Rotterdam op 18 november 1867 doet toekomen.  
 
Bij onderzoek naar zijn overlijden in Rotterdam komen we in de Digitale Stamboom 
Rotterdam zijn overlijden tegen met de volgende gegevens: 
 
Overledene  Izaak Johannes Bette , leeftijd  43 jaar en 9 mnd.   
Vader  Sijmen Bette  Moeder  Elizabeth Timmers    
Plaats  Rotterdam  Datum overlijden  18-11-1867    
Opmerkingen  akte nr. 3631   
Geboorteplaats  Prinsland  Bron  Rotterdam  1867 e093v   
 
De akte digitaal opgevraagd bij Archief Stad Rotterdam, 7 euro betaald en reeds de 
volgende dag digitaal de overlijdensakte van Izaak Johannes Bette ontvangen! 
  

 
 

Rotterdam in de 19de eeuw, aan de Schie, net buiten de Delftse poort. 
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We lezen hier:  Op heden den twintigsten november achttienhonderd zevenenzestig zijn 
voor mij, ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Rotterdam, in het huis der gemeente, 
verschenen 
Pieter Jongejan, van beroep bediende, oud vijfentwintig jaren, wonende in het 
Stadsziekenhuis, bekende van de na te noemen overledene, en Thomas Kop, van beroep 
zonder, oud drieënzestig jaren, wonende in het stadsarmenhuis, bekende van de na te 
noemen overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den achttienden dezer, des na 
middags ten acht ure, in een huis staande aan de Coolsingel 15 323 is overleden Izaak 
Johannes Bette, oud drieënveertig jaren en negen maanden, ongehuwd, zijnde geweest 
arbeider geboren en wonende te Prinsland zoon van Sijmen Bette en Elizabeth Timmers 
beide te Prinsland overleden en heb ik hiervan deze akte opgemaakt welke na voorleezing 
door de aangevers en mij is ondertekend. 
  
We maken er uit op dat Izaak Johannes Bette na zijn periode bij Gerard de Nijs en zijn 
zuster Maria Bette in Willemstad wel naar Dinteloord terug verhuisd is, maar daarna 
om de een of andere reden in Rotterdam is terecht gekomen en daar overleden. 
Rotterdam, nota bene een van de steden waar de cholera in die tijd ook heerste!37  
Bezocht hij een van de genoemde ‘bekenden’ in ziekenhuis of armenhuis? We 
realiseren ons  dat deze twee niet per se echte bekenden behoefden te zijn, maar 
‘passanten’ bij het overlijden. Is Izaak Johannes vanwege de ruime werkgelegenheid 
naar Rotterdam gegaan of mogelijk zelfs vanwege cholera naar dit ziekenhuis in 
Rotterdam38 gestuurd (om in quarantaine ‘verpleegd’ te worden!)? Het blijft in de 
windselen van de geschiedenis in raadselen en ik laat het erbij.  

                                                             
37 Wat vinden we over cholera in 1867 in Rotterdamse gegevens? Via de website Stad Rotterdam  komen we 
op: Inv.nr.  695 Gemeentesecretarie Rotterdam Geneeskundige aangelegenheden, Deelnr. 38, Register van ter 
secretarie aangegeven gevallen van cholera in 1867, omvang 1 deel, Oude orde, Gemeentearchief Rotterdam. 
38 Coolsingel 15 323 staat voor wijk 15 nummer 323: het Stads- of Coolsingelziekenhuis Rotterdam, zie Eric 
Eijgelsheim in http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/eijgelsheimvoorwoord.htm  
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Wat geeft het Dinteloordse Bevolkingsregister 1860-1875 A-C39 tenslotte over de 
vraag waar Izaak Johannes in Dinteloord woonde? We vinden het op (sch.)pagina 34: 
 

 
 

 
 

                                                             
39 Na inloggen: 
https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/9e301930-483f-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/br/q/text/1866/start/33?image=52f431e0-7411-bdfd-2ecb-
208cdaa024e0 
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Hier lezen we dat Izaak Johannes Bette inwonend is bij zijn jongere broer, de vrachtrijder 
Johannes Izaac Bette en diens vrouw Elizabeth van der Vliet en hun gezin van vier kinderen in 
wijk Dinteloord, C1. De dagtekening en het jaar van de inschrijving is 27 april 1867, direct 
aansluitend op de dag dat hij uit Willemstad vertrok. Verder komen we te weten dat hij 
zonder beroep en ongehuwd is en tevens de gegevens die we al kennen over zijn verblijf in 
Willemstad en vertrek aldaar en zijn overlijden op 18 november 1867, overigens zonder 
vermelding van de plaats Rotterdam.  
 

7. Anna Maria Bette, geboren te Dinteloord op 26 december 1826, overleden 22 juli 
1903 (77 jr.) te Haarlem. Anna Maria komen we als jong kind tegen in het 
Bevolkingsregister van Dinteloord 1826, wijk D,  Mariapolder, huisnummer 7 in de 
opsomming van Simon en Elizabeth met hun kinderen. Ze is dan 1 jaar oud en in BR 
1829 idem, ze is dan 4 jaar oud.40 In dat laatste register lezen we ‘met een acte van 
woonplaatsverandering ‘vertr na leijde 7 maart 1838.’  Ze is dan nog maar twaalf jaar 
oud en dan naar Leiden? En dan overlijdt ze op haar 77ste in Haarlem? Zie Bijlage IX. 
 

 
 

Anna Maria Bette naar Leiden? 7 maart 1838 (BR Dinteloord 1829  sch.pag. 76). 
  

8. Johannis Isaac Bette41, geboren te Dinteloord op 19 maart 1828, overleden te 
Dinteloord op 8 juli 1889 op 61-jarige leeftijd. Johannis Isaac is op 27-jarige leeftijd te 
Dinteloord op 8-6 1855 gehuwd met de eveneens 27-jarige Elizabeth van der Vliet, 
geboren 11-08 1827 te Steenbergen, zij overleed te Dinteloord op 59-jarige leeftijd 
op 4-1 1887, dochter van Martien van der Vliet en Pietertje Steenbergen (beiden 
overleden te Steenbergen. 
 

 

                                                             
40 Na inloggen: https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/9a5171ce-483f-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/br/start/75?sort=register_naam&direc
tion=asc&image=03bcd5a2-1c4b-75d4-1d7f-671722a43de6. Voor de lijst en beschrijving, zie pag. 210. 
41 Omdat Johannis Isaac Bette de in deze mono- en duografiëen behandelde familielijn Bette voortzet en het de 
bedoeling is over hem en zijn zoon (met dezelfde naam) eveneens een duografie te schrijven, beperken we ons 
hier tot de hoofdlijnen, zoals deze al basaal bekend zijn vanwege ‘Johannis Bette, een familiegeschiedenis…’, 
Veenendaal 2014.  
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burgerlijke standregister Dinteloord Huwelijksregister 1851-1860 (sch.pag. 87,88). 
Huwelijk Johannis Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet, 18 juni 1855. 
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Bij hun huwelijk in Dinteloord op 8 juni 1855 is Johannis Izaak 27 jaar en van beroep 
bouwknecht, Elizabeth is een meerderjarige Steenbergse ‘dienstmeid’. Aan de loting 
voor de Nationale Militie is door Joh. Iz. voldaan. Getuigen bij het huwelijk zijn: 
Gerard van Saarloos, ‘gemeentensbode’, 55 jr.; Jacob Willem van Sliedregt, 44 jr. 
bouwman, neef van de echtgenoot; Jacob Bette, bouwknecht, 40 jr., broer van de 
echtgenoot; Frans Bom, 38 jr. gemeenteontvanger, neef van de echtgenoot. Johannis 
Izaak tekent met Johannis IZ Bette. Hij en Elizabeth van der Vliet zullen 6 kinderen 
krijgen. 

Als vrachtrijder Johannis (zonder Isaac42) Bette 28 jaar is, krijgen Elizabeth van der 
Vliet en hij een eerste zoon:  

• Simon Jacob Bette wordt geboren in Dinteloord, 11 oktober 1857 (huis wijk B nr. 
126) volgens BS Register 1857 aktenummer 65, schermpagina 18.  Getuigen zijn 
Gerard van Saarloos (‘gemeentesbode’), hij is dan 57 jr., en de 42-jarige 
dorpsveldwachter Johannes Junkes. Dit kind Simon Jacob overlijdt in Dinteloord op 
11 november 1858, 1 jaar en een maand oud. Het zijn opnieuw Gerard van Saarloos 
en Johannes Junkes die als welbekenden de aangifte doen.   

• Op 30 juni 1859 doen  Gerard van Saarloos, ‘welbekende van de levenlooze’ en de 
55-jarige broodbakker Martinus van Aalst, ‘mede welbekende van de levenlooze’, 
aangifte van een kind van het vrouwelijk geslacht van voerman Johannis Bette en zijn 
vrouw Elizabeth van der Vliet ‘hetwelk zij als levenloos aangeven’.  

• Simon Martinus Bette is het derde kindje dat de 32-jarige voerman Johannis Bette op 
21 juli 1860 in Dinteloord aangeeft. Zij wonen dan in huis wijk C nummer 1. Het is 
opnieuw Gerard van Saarloos (60 jr., gemeentebode) en de 32-jarige wagenmaker 
Jan van Bemden die de aangifte mede ondertekenen. Op 4 september 1861 geven de 
51-jarige kleermaker Pieter van Nieuwenhuijzen en de 40-jarige kleermaker Johannes 
Edelschaap  het overlijden van de 13 maanden jonge Simon Martinus aan. 

• Johannis Izaak Bette wordt geboren in Dinteloord op 23 augustus 1862. De 32-jarige 
vrachtrijder Johannis Bette doet aangifte van geboorte in huis wijk C nr. 1. 
Medeaangevers zijn de 34-jarige grutter Jan Stolk en de 29-jarige bouman Hubertus 
van Steen. Het is deze Johannis Izaak die als enige van de kinderen van dit gezin (!) 
de volwassen leeftijd bereikt, trouwt met Adriana Stolk en met haar dit geslacht 
Bette voortzet. 

• Pietertje Elizabeth Bette wordt geboren in Dinteloord op 18 mei 1865. Johannis is 36 
jaar oud en vrachtrijder als hij haar geboorte aangeeft, samen met de 44-jarige 
wagenmaker Cornelis van Bemden en de 32-jarige gemeentebode Christiaan van 
Saarloos. Ruim een maand later, op 29 juni 1865 zijn het de 48-jarige winkelier 
Cornelis van der Burcht en de 40-jarige bouman Anthonie Vroon, welbekenden van 
de familie die het overlijden van dit zes weken oude meisje aangeven.  

•  Simon Martinus Bette wordt geboren in Dinteloord (wijk C nr.1) op 18 januari 1869. 
Zijn vader, de 39-jarige vrachtrijder doet aangifte van zijn geboorte, samen met de 
74-jarige wagenmaker Jan van Bemden en de 30-jarige hoefsmid Michiel van Aalst. 
Op 23 april 1879 doen de 71-jarige kleermaker Pieter van Nieuwenhuijzen en de 69-
jarige opziener van het KroonDomein Frederik van Gulick aangifte van het overlijden 
van de tienjarige Simon Martinus.   

 
Het verdriet van Dinteloordse vrachtrijder Johannis Izaak Bette en zijn Steenbergse 
vrouw Elizabeth van der Vliet zal zeer diep gegaan zijn en het zal hun leven sterk 
beïnvloed hebben, zo valt te denken. Ze vormden in die tijd echter geen uitzondering. 

                                                             
42 Johannis Isaac tekent ook bij de geboorte van Simon Jacob in 1857 met alleen J. Bette. 
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9. Adriana Johanna Bette, geboren te Dinteloord op 7 juli 1829, overleden 31-01 1911 
te Buurmalsen op 81-jarige leeftijd. Adriana Johanna was al vroeg wees en wordt als 
‘bestedeling’ in een ander gezin opgevoed.43 Uit latere gegevens blijkt, dat zij het 
beroep van naaister gaat uitoefenen. Over de hulp die Adriana aan verschillende 
familieleden bood, schreven we onder meer uitgebreid bij de bovenstaande 
gezinsleden die het betreffen, in volgorde van de tijd Maria (nr. 5) en Johanna (nr.3). 
Het gaat hier om een boeiende vrouw, die zich dapper en dienend door de moeilijke 
situaties van haar leven heeft heen geworsteld.  
 
De jonge Adriana Johanna  
Adriana wordt al spoedig na het overlijden van haar beide ouders (1835) ‘besteed’ bij 
ene zogenoemde Helbertus Vriens. Helbertus en zijn vrouw krijgen per jaar voor kost, 
inwoning,  kleding en onderwijs 60 gulden.44  
 

 
 

Uit: Dinteloord, inv.nr.3438 ‘Lijst der bestede Persone en Kindere, waar zij besteet zijn, bij wien en 
hoelang van 15 maart 1836 tot 15 maart 1837”. 

                                                             
43 Over de situatie van de kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers na beider verscheiden, kom ik hierna 
breder terug, alsook over de dan nog jonge kinderen die als wezen worden opgevoed in voogdgezinnen, zo ook 
Adriana Johanna. Op het platteland werden weeskinderen ondergebracht bij andere gezinnen, als zogenaamde 
bestedelingen. Een bestedeling is iemand die wordt ‘uitbesteed’ in een gezin en daar kost en inwoning heeft. 
Het gaat dus niet uitsluitend om kinderen maar ook om bijvoorbeeld volwassen armen. In eerste instantie werd 
geprobeerd de weeskinderen onder te brengen bij familie. Als dit niet mogelijk was, werden zij uitbesteed. De 
gezinnen waarin zij werden opgenomen kregen daarvoor een jaarlijkse vergoeding. Hierdoor is zo’n kind soms 
ook jaar na jaar te volgen in het archief van de betreffende gemeente. Schrijnende situaties deden zich voor: 
als er geen onderhandse regeling kon worden getroffen, kwam er een openbare aanbesteding. Die vond 
meestal plaats in een publieke ruimte, zoals een herberg of gemeentehuis. De bestedelingen waren daar zeg 
maar ‘op zicht’ ook bij. Geïnteresseerden kregen informatie over afkomst en karaktertrekken van de 
bestedeling. Ja, ja… 
Zover zal het bij de kinderen Bette niet gekomen zijn, mogen we hopen. Soms had de kerkenraad of de 
armmeester van de kerk ook nog inspraak. De besteding was vaak voor een jaar en kon daarna verlengd 
worden. We zien dat de drie minderjarige weeskinderen Bette niet bij elkaar blijven, maar in twee 
verschillende Dinteloordse gezinnen worden ondergebracht.  
44 Met dank aan mevr. E.D.J. van Eekelen (archiefdienst Markiezenhof): ‘Naar aanleiding van uw vraag over de 
weeskinderen Bette heb ik me verdiept in de opvang van weeskinderen in die periode. Als er in een testament 
geen voogd was aangesteld, werd de afhandeling van de erfenis en de toewijzing van de voogd geregeld door 
een weeskamer. Van Prinsenland is wel een weesboeck bekend, deze boeken zijn bij Het Markiezenhof 
ondergebracht, de periode loopt echter tot mei 1811. Mogelijk dat u in de notariële archieven van Dinteloord 
informatie kunt vinden. Het zou ook kunnen dat in die tijd door een geloofsgemeenschap de zorg voor 
weeskinderen werd geregeld.’   
In de inventaris van het archief van Gemeentebestuur Dinteloord 1811-1950 is een dossier gevonden met 
stukken betreffende de uitbesteding van armen en van weeskinderen, 1812-1875 (inv.nr. 3438). Uit dit dossier 
is de bovenstaande kopie genomen. Het dossier bevat meerdere lijsten, maar helaas niet opeenvolgend. De 
lijsten zijn van 1812, 1813,1836-1837,1859-1860. Daarnaast bevat het dossier een brief uit 1875 waarin staat: 
“… dat de ondersteuning van de armen in de eerste plaats moet worden overgelaten aan de kerkelijke 
instellingen van weldadigheid. Het burgerlijk bestuur is in geen geval tot ondersteuning verplicht en mag 
diezelfs niet verleenen, dan na zich zoveel mogelijk verzekerd te hebben dat van de kerkelijke of bijzondere 
instellingen van weldadigheid verkregen kan worden… .” De terugtrekkende overheid, ook toen al. 
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Waar werden de drie minderjarige weeskinderen Bette, dus ook Adriana Johanna, nu 
in eerste instantie ‘uitbesteed’?   
Anna is in 1836 10 jaar oud en kwam evenals ‘Jan’ (Johannis Izaak) van 8 jaar te 
wonen bij ‘Aat van Dis’. 
Adriana (Johanna) van 7 jaar komt volgens deze opgave in het gezin ‘Helbertus 
Vriens’. Wie zijn deze pleegouders en waar wonen zij? 
 
Welke Dinteloorder ‘Aat’ van Dis kan in 1836 twee jonge kinderen opvangen (waarbij 
we weten dat Anna in 1838 weer elders naar toe gaat, zie boven onder 7).  
Wij kennen twee personen die we wat de naam betreft kunnen relateren: Adriaan 
Adriaanszn van Dis45 en Catharina van den Berg, maar deze Adriaan is al in 1810 
overleden en valt dus af. Echter diens zoon Adriaan Adriaanszn van Dis (1785-1867) 
gehuwd met Adriana Vogelaar komen wel degelijk in aanmerking. Het gaat dan om 
directe familie, want deze Adriaan is de broer van Erkje van Dis, de eerste vrouw van 
Simon Bette, de vader van deze weeskinderen. Bij nauwkeuriger behandeling van de 
geschiedenis van het leven van Simon Bette zullen we dit gegeven zo mogelijk nader 
uitwerken.   
 
Adriana Johanna komt te wonen bij ene ‘Helbertus Vriens’. Welke Dinteloorder kan 
dit zijn? De familie Vriens is zeer bekend in Dinteloord, Bergen op Zoom, Steenbergen 
en Nieuw Vossemeer en omgeving (zoekprogramma Markiezenhof levert ruim 1500 
hits), echter nergens komt een Helbertus voor. Gezocht in de periode 1836 gaat het  
om een tiental namen. Nu zagen we al dat wat de schrijfwijze van de namen betreft 
deze lijst van bestedelingen bepaald niet uitmunt in correctheid en helderheid, de 
Bette kinderen heten Bedde, een vol jaar is een voliaar en ga zo maar door.  
 
Nogmaals zoeken met als parameters Vriens, 1820-1890 en dan specificeren op 
Dinteloord levert ene Herbert Vriens op, het betreft de geboorte van zoontje Cornelis 
Vriens, geboren Dinteloord 13-07 183946, waarvan de vader Herbert Vriens en de 
moeder Maria Bierings. Ze wonen wijk A nummer 31.  
 
We komen eveneens ene Herbert Vriens en Elizabeth Biesheuvel tegen, maar die zijn 
veel eerder overleden.47  
 
Pas in 1842 komen we  komen we de eerstvolgende Herbert Vriens en Maria 
Bierings-combinatie weer tegen bij de aangifte van een doodgeboren zoon aangeven. 
Dit kindje is geboren in huis wijk A nummer 17.  
 
Opnieuw komen we dit ouderpaar tegen in 1845 wanneer metselaar Herbert Vriens 
een levenloos geboren jongetje moet aangegeven. Het kindje is geboren in het huis 
wijk A nummer 31. De mede-aangevers zijn de bekende Gerard van Saarloos en de 
48-jarige bouwman Jacobus Maris.   

                                                             
45 Zie voor dit gezin Adriaan Adriaanzn. van Dis pag. 219. 
46 Cornelis Vriens huwt Anthonia Vissers, overlijdt op 88-jarige leeftijd Dinteloord 20-12 1927 (BS 1927 akte 44). 
47 Via dochter Cornelia van dit ouderpaar komt er wel huwelijksverbinding zichtbaar met Jan Meeuwisse van 
Dis en Adriaan Leonardus den Engelsen; via zoon Pieter met Francijna Jiskoot; via zoon Cornelis met Anna 
Timmers. 
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We concluderen dat dit jonge gezin Vriens-Bierings in Dinteloord woonde rond 1836 
en gaan nu via het Bevolkingsregister (BR) na of Adriana Johanna Bette in dit gezin is 
opgenomen. Het eerste BR dat daarover iets kan mededelen is dat van 1839. We 
zoeken gezin Vriens in wijk A huis 31, de Oostachterweg (waar de 46-jarige bouwman 
Jacobus Maris en zijn vrouw Neeltje Segboer met hun gezin van 5 kinderen de buren 
zijn). In 1839 is Herbert 29, Maria (uit Tholen) is 35 jaar, hun zoontje Cornelis wordt 
aangemerkt met ./3 (mogelijk 3 maanden, dan is de opname van oktober), verder 
woont er een 9-jarig jongetje, Pieter Vroon (zoontje van Maria Bierings uit het 
huwelijk met haar eerste man, Herbert Vroon) bij hen in en een dienstmeisje Lena 
Siereveldt van 15 jaar. We constateren dat Adriana in 1839 niet meer in dat gezin is! 
Als ze er voorgaande jaren geweest is (wat later als hoogstwaarschijnlijk zal worden 
aangetoond), is het slechts voor een enkel jaar geweest. Herbert Vriens en Maria 
hadden twee jonge kinderen in huis, het in 1836 7 jaar oude pleegkind Adriana Bette 
en de in 1839 9 jaar oude Pieter Vroon (die dus eveneens 7 of daaromtrent geweest 
is toen Adriana er kwam). Mogelijk is een nieuwe  zwangerschap van Maria reden 
geweest om het ‘bestedingskind’ na afronding van een bestedingsjaar niet langer in 
het gezin te houden.  
 

 
 

Dinteloord Bevolkingsregister 1839 schermpagina 8. 
Gezin van metselaar Herbert Vriens en Maria Bierings in 1839 wijk A nr. 31, aan de 
Oostachterweg. 

 
Hoe komen we te weten waar Adriana Johanna zeg maar vanaf 1838 is 
ondergebracht? De gegevens die onder noot 44 beschreven worden, springen ineens 
naar 1859-1860. Het hele register van 1839 doorzoeken, blad na blad…  

 
In het Bevolkingsregister van Dinteloord 1839  komen we Adriana Bette (11) en haar 
oudere broer Johannes Bette (13) tegen als weeskinderen inwonend bij het jonge 
gezin van Leendert Vissers48 (arbeider) en Katharina Tielemans en hun zoontje 
Leendert Vissers van 2 maanden. Zij wonen dan in de Oostvoorstraat.  

                                                             
48 Leendert Vissers en Katharina Tielemans geven 8-10 1839 de geboorte van hun zoontje  Leendert aan, 
geboren in het huis wijk A nummer 64. Medeaangevers zijn de 57-jarige kleermaker Jacob Edelschaap en de 49-
jarige kleermaker Pieter van Boksel (BS Geboorteregister Dinteloord 1839 akte 61) Op 30-1 1841 geeft 
Leendert hun zoontje Teunis aan en wonen ze in wijk C nummer 46. Mede aangevers zijn de 54-jarige 
bouwman Meeuwis Leendertse Vissers  en de 40-jarige gemeentensbode Gerard van Saarloos. Op 15-06 1842 
wordt Antje Helena Vissers geboren (wijk C nr. 46, getuigen Adriaan den Engelsen en Cornelis den Boef), die op 
18-05 1843 overlijdt (wijk C nr. 46). Op 9-2 1844 wordt de geboorte van Neeltje Vissers aangegeven, geboren 
wijk C nr. 46, mede-aangevers zijn kleermaker Pieter van Boxel en de 32-jarige bouwman Johannis Bom. Deze 
Cornelis Vissers overlijdt 9-6 1846, hetgeen wordt aangegeven door de 59-jarige voerman Willem de Wit en de 
46-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos. De vader wordt genoemd Leendert Cornelis Vissers…wijk C nr. 
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De achternaam van de kinderen wordt ook hier verbasterd, nu tot Bedden. Het gaat 
bij deze Leendert Vissers  om familie, namelijk via Johanna Simonse Vissers, de vrouw 
van Isaac Bette, de vader van Simon Bette, de grootvader van Adriana Johanna Bette. 
Deze Leendert Vissers was de zoon van Leendert Visser (meester bierbrouwer in 
Dinteloord en de broer van Johanna Simonse Vissers) en Anna Bruinzeel.  
 

 
 

Dinteloord Bevolkingsregister 1839 schermpagina 19. 
Adriana Bedden (!) van 11 jaar en Johannes Bedden van 13 jaar wonen  in 1839 bij het 
jonge arbeidersgezin Leendert Vissers en Catharina Tielemans. Die woonden eerst wijk A 
nummer 64, in 1841 wonen ze in wijk C nr. 46, dat is in de Oostvoorstraat.  
 
In de klapper op het Bevolkingsregister van Dinteloord 1860-1870 komen we onder 
de B slechts 2 Bette’s tegen (!) en wel Yzak en Adriana. Er is verwijzing voor wat 
betreft Yzak naar het BR nummer van het blad 31, volgnummer 7. Bij onderzoek 
vinden we daar al eerder bekende gegevens (zoals onder 5 en 6 genoemd).  
Voor wat betreft Adriana (Johanna): naar nummer van het blad 40, volgnummer 5.  
 

 
 
Adriana (Dinteloord, 1829) komen we op de aangegeven plaats tegen, inwonend bij 
de Hervormde metselaar Herbert Vriens en diens vrouw Maria Bierings, waar ook 
metselaar Pieter Vroon (Dinteloord, 1830) bij inwoont. Dit geeft wel enige zekerheid 
dat Adriana als jong kind ook bij deze familie heeft ingewoond! In 1860 is Adriana 
Johanna 31 jaar oud. Zij en Pieter Vroon49 kennen elkaar dus ook al heel lang en van 
heel vroeg. Mogelijk is dit gezin en woonhuis aan de Oostachterweg nummer 31 dan 
haar ‘vaste adres’ in Dinteloord. 
 

                                                                                                                                                                                              
46. Leendert Leendertse Vissers overlijdt 19-11 1850, zijn moeder is Anna Bruinzeel, vader is overleden, 
moeder Anna Bruinzeel leeft nog. De akte geeft geen nadere adresaanduiding.  
49 Uit zijn huwelijksakte met Elizabeth Cornelia van Eck blijkt Pieter Vroon een zoon te zijn van Herbert Vroon 
(overl. 28 juli 1832) en… Maria Bierings (BS Dinteloord Huwelijksregister 1855, 30 maart 1855, aktenr.3).  
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De volwassen Adriana Johanna woont van 17-3 1866 een periode van drie jaar bij het 
gezin van haar zus Maria Bette en Gerard de Nijs in Willemstad en is weer vertrokken 
naar Dinteloord 20-3 1869. Zie verder onder nr.3 bij Maria Bette. Adriana Johanna is 
dan ongehuwd, naaister en 36 (-39) jaar oud. 
 
De oudere Adriana Johanna 
Vervolgens gaan we naar een periode, 30 jaar later, wanneer Adriana Johanna voor 
de tijd van ruim een jaar bij haar eveneens ongehuwde zuster Johanna in 
Steenbergen woont, van 24 oktober 1899 tot en met Johanna’s overlijden op 23 
januari 1901. Adriana Johanna is dan zelf 70 (-71) jaar oud. Daar in Steenbergen zien 
we tevens de richting Buurmalsen opdoemen, namelijk in de persoon van de 
aangever van het overlijden van Johanna Bette in Steenbergen, Jacob Johann 
Isselman. De huisschilder Isselman is (van Johanna en van Adriana Johanna) een 
‘aangehuwde neef’ die in Buurmalsen woont. Deze Jacob Johann Isselman is namelijk 
voor de derde maal gehuwd en wel met de dochter van Maria Bette en haar man 
Gerard de(n) Nijs, genaamd Anna Elizabeth den Nijs (zie uitgebreid onder nr. 5). 
Hiermee sluiten we de geschiedenis van de kinderen uit het gezin van Simon Bette en 
Elizabeth Timmers af. We gaan nu weer terug in de geschiedenis van het gezin toen 
Simon en Elizabeth nog geen vader en moeder waren, maar net getrouwd en 
proberen aan de hand van de oplopende jaartallen hun levensverhaal uit de bronnen 
te beschrijven. 
 

 
 

Dinteloord, Nederlands Hervormde Kerk  
 

 
 

Dinteloord, dorp en polder 
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HET GEZIN VAN SIMON BETTE EN ELIZABETH TIMMERS IN DINTELOORD II 
 
Contouren die al zichtbaar werden 
Na de beschrijving van de vorming van hun gezin en de geschiedenis van de kinderen van 
Simon en Elizabeth komen we nu toe aan het verhaal van deze beide ouders gedurende de 
periode van hun huwelijk en kort daarna. In deze beschrijving van het gezinsleven volgen we 
de jaartallen die door markeerbare bronnen gegevens opleveren. Maar eerst vatten we 
samen wat van belang is voor een goed zicht op Simon en Elizabeth en om het erop 
volgende verhaal in de juiste context te zien. Omdat we het meest hebben gezocht naar de 
Bette-kant, zal daarop de nadruk liggen. 
 

• Simon Bette is in 1788 te Dinteloord geboren, in het gezin van de polderboer Isaac 
Bette en zijn vrouw Johanna Vissers. Zij woonden als gezin met drie kinderen op een 
flinke pachtboerderij in de Mariapolder, ten zuiden van het dorp. 

• Simon is in 1810, op 20-jarige leeftijd, getrouwd met de eveneens 20 jaar jonge Erkje 
van Dis en op de boerderij van haar ouders in de Dintelpolder gaan wonen. Erkje 
overlijdt  daar 10 maanden later; Simon blijft bij de familie Adriaan Adriaansz. Van Dis 
wonen en werken.  

• Simon vraagt vanwege zijn huwelijk in 1810 officieel vrijstelling van de (Franse) 
legerdienst en krijgt dit per januari 1811. 

• Als hij 24 jaar is, trouwt Simon in mei 1813 met Elizabeth Timmers; zij wonen en 
werken mee op de hofstede van de familie Van Dis in de Dintelpolder. 

• Simon en Elizabeth krijgen tussen 1813 en 1830 negen kinderen, waarvan het eerste 
meisje op 16-jarige leeftijd overlijdt, het vierde kind is een jongetje dat slechts 31 
dagen oud wordt en het zevende kind is een meisje dat vanwege epilepsie haar lange 
leven in een gestichtssfeer slijt (zie Bijlage IX).  

• In 1826 verhuizen Simon en Elizabeth met hun gezin naar de boerderij van Simons 
moeder in de Mariapolder en zetten daar het werk en de pacht voort.  

• Simon Bette is eind januari 1835 op 46-jarige leeftijd te Dinteloord gestorven, op de 
ouderlijke hoeve in de Mariapolder, een hoeve met huisnummer 7. 

• Elizabeth Timmers is in 1787 te Dinteloord geboren als dochter van Jacob W. 
Timmers en Maria Vissers. Elizabeth is de tweede in een gezin van 6 kinderen en haar 
moeder Maria Simonse Vissers is een zuster van Simons moeder Johanna Simonse 
Vissers).  

• Elizabeth Timmers is half februari 1835 op 47-jarige leeftijd op hun hoeve in de 
Mariapolder overleden. Simon en Elizabeth laten dan zeven kinderen achter, waarvan 
er drie (zodanig minderjarig dat ze) in een tweetal pleeggezinnen in Dinteloord 
worden ondergebracht.  

 
 

Boerderij uit de 18de eeuw aan de Dinteloordse  
Mariaweg (nr. 6), grenzend aan de Mariapolder. 
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DECENNIUM 1794-1814 
In december 1794 trokken Franse troepen onder leiding van generaal Pichegru over 

de bevroren rivieren en bezetten de Nederlanden. Op 18 januari 1795 vlucht stadhouder 
Willem V naar Engeland. Op talrijke plaatsen in het land nemen revolutionaire comités van 
patriotten het bestuur over. Zij zijn voorstander van gelijke rechten van alle burgers (met als 
leus: vrijheid, gelijkheid en broederschap) en voor ‘vrije’ verkiezing van het bestuur. 
Daarmee keren ze zich tegen het oude Stadhouderlijke Bewind, waarin regenten de baantjes 
onderling verdeelden. Door het ‘Haags Verdrag’ van 16 mei 1795 komen de Nederlanden 
onder Franse invloed. De vroegere Republiek der Verenigde Nederlanden moet militaire en 
financiële steun geven aan Frankrijk, maar houdt een eigen bestuur. De bestuurlijke 
vernieuwing verloopt in grote lijnen als volgt.1 
 
De Bataafse Republiek (1800-1805) 
De (oude) Staten-Generaal, waartoe inmiddels ook Drenthe en Brabant behoorden, worden 
afgeschaft. Er komt een tamelijk democratisch gekozen Nationale Vergadering, die een 
Grondwet gaat opstellen. Deze vergadering komt op 1 maart 1796 voor het eerst bijeen in 
de Balzaal aan het Binnenhof. 
Nog voor de Grondwet er is, wordt scheiding van kerk en staat doorgevoerd en het 
gelijkheidsbeginsel van alle burgers ingevoerd. Ook katholieken en joden kunnen voortaan 
bestuursfuncties bekleden. 
Nadat in 1797 een eerste ontwerp voor de Grondwet is verworpen, komt er een Tweede 
Nationale Vergadering. Dat parlement komt in januari 1798 aan zijn eind door een 
staatsgreep. Radicale voorstanders van een centraal bestuur nemen het bewind over en 
maken een nieuw Ontwerp Grondwet. Er komt een zogenaamd Uitvoerend Bewind van de 
Bataafse Republiek. Deze Grondwet treedt in juli 1798 in werking na een tweede staatsgreep 
van meer gematigde patriotten (moderaten). Het Uitvoerend Bewind blijft bestaan, en 
daarnaast komt er een parlement, het ‘Vertegenwoordigend Lichaam’ en zijn er toen 
zogenoemde ‘agenten’, die te vergelijken zijn met onze huidige ministers. 
 
Periode van het Staatsbewind (1801-1805) 
In september 1801 wordt het Uitvoerend Bewind met behulp van de Fransen afgezet. Er 
komt een veel autoritairder bestuur met aan het hoofd het zogenoemde Staatsbewind. Veel 
oude regenten uit de tijd van de stadhouder keren terug in het bestuur. Het eerder 
ingestelde Wetgevende Lichaam heeft betrekkelijk weinig meer te zeggen. 
 
Bataafs Gemenebest (1805-1806)  
Omdat de Fransen vinden dat de Bataafse Republiek Frankrijk te weinig steun geeft in zijn 
oorlog tegen Engeland, vervangt Napoleon in 1805 het Staatsbewind door eenhoofdig 
bestuur. Hij kiest daarvoor Rutger Jan Schimmelpenninck in de functie van raadpensionaris.  
 
Periode van Raadspensionaris Schimmelpenninck 
Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck was een rijke Amsterdamse jurist uit een Gelders adellijk 
geslacht, getrouwd met een dochter uit een rijke Amsterdamse koopmansfamilie. Hij had 
deel uitgemaakt van de eerste Nationale Vergadering in 1796 en was daar één van de leiders 

                                                             
1 Zie voor een bijzonder fraai overzicht van de gebeurtenissen van ‘dag tot dag’, van 18 januari 1795 tot en met 
21 september 1815: http://www.koninkrijk1813.huygens.knaw.nl/?page_id=1933#de-opstand. Voor de levens 
van gewone mensen uit de tijd van Napoleon, zie Joost Welten, Antihelden, Leuven 2015. 
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van de gematigde moderaten, die veelal een tussenpositie innamen. Nadien werd hij Bataafs 
diplomaat/senator in Parijs, waar hij Napoleon leerde kennen en bewonderde. Door 
Napoleon werd hij afwisselend geschoffeerd en hoog geacht, maar in 1803 gaf Napoleon 
hem een span van vier Spaanse paarden en een galakoets cadeau. Rutger Jan 
Schimmelpenninck stond in zijn periode te Parijs op zeer goede voet met Napoleons broer 
Joseph, met wie hij vaak ging jagen. Hij was om zo te zeggen ‘in the picture…’. 
 
De Fransen zagen in 1805 in hem een goed staatshoofd voor de Nederlanden, al kreeg hij 
niet (zoals bijvoorbeeld in de jonge republiek de Verenigde Staten van Amerika, die voor de 
Fransen voorbeeldig was) de titel president, maar de titel raadpensionaris. Met zijn 
benoeming moest definitief worden afgerekend met het oude federatieve karakter van het 
Nederlandse bestuur. 
Zijn installatie in Den Haag ging met de nodige festiviteiten gepaard, zo was er een groot 
vuurwerk op het Buitenhof. Schimmelpenninck vestigde zich op het Haagse paleis Huis Ten 
Bosch en reed dagelijks in volle staatsie naar Paleis Noordeinde! Dat uiterlijk vertoon droeg 
niet bij aan zijn populariteit. Bovendien moest hij sterk rekening houden met de wensen van 
de Fransen. Dramatischer voor hemzelf was dat hij al snel werd gekweld door een ernstige 
oogkwaal, die uiteindelijk tot blindheid zou leiden. 
 
Schimmelpenninck, die behalve patriotten ook orangisten in zijn regering opnam, zorgde wel 
voor het eerste landelijk centrale bestuursapparaat. Vijf departementen  vormden de kern 
van zijn nieuwe regering (Oorlog, Marine, Binnenlandse Zaken, Financiën en Buitenlandse 
Zaken). Schimmelpenninck gaf bovendien steun aan de plannen om een landelijk 
belastingstelsel in te voeren en hij bevorderde de eenheid bij het onderwijs. Maar toen de 
Fransen in 1806 meenden dat het bewind van Schimmelpenninck niet langer voordelig voor 
hen was, probeerden zij hem weg te promoveren als voorzitter van de Staatsraad. 
Schimmelpenninck weigerde en trok zich terug op zijn Overijsselse landgoed Nijenhuis te 
Diepenheim. Toen Napoleon in 1815 verslagen en Nederland een onafhankelijke monarchie geworden was, 
nam Schimmelpenninck zitting in de Eerste Kamer tot 1820. Zijn oogafwijking dwong hem zich terug te trekken 
uit het openbare leven en hij overleed in 1825 in Amsterdam. Hieronder afb. van Napoleon, Schimmelpenninck 
en Lodewijk Napoleon.  
 

                      
 
Koninkrijk Holland (1806-1810) 
Ontevreden over het bestuur van Schimmelpenninck, benoemt Napoleon daarop zijn negen 
jaar jongere broer, Lodewijk Napoleon (1778-1846), in 1806 tot koning van Holland. Hij stelt 
Nederlandse ministers aan en zet zich in voor het welzijn van zijn nieuwe onderdanen. 
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Tevens worden Franse wetten ingevoerd, zoals het Franse Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging.  
 
Periode van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) 
Doordat koning Lodewijk Napoleon krachtig zijn medeleven betuigde bij rampen als de 
kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij 
een zekere populariteit bij de bevolking. Hij zette zich meer in voor de Nederlandse belangen 
dan zijn keizer-broer wenselijk achtte. Maar ‘koning Lodewijk Napoleon’ had een zwakke 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, leed aan verlammingsverschijnselen aan de beide 
handen en bracht veel tijd door in kuuroorden. Hij trouwde in 1802 met Hortense de 
Beauharnais, de dochter van Napoleons vrouw Joséphine. Ze kregen drie zoons, maar het 
huwelijk was helaas zeer ongelukkig. Een van hun zoons werd de latere keizer Napoleon III. 
Lodewijk trachtte zich als koning de Nederlandse taal meester te maken, maar sprak en 
schreef ondanks zijn goede bedoelingen steeds een onbeholpen Nederlands. Ook was hij  
nogal wispelturig en het duurde niet lang of hij werd door zijn broer tot aftreden 
gedwongen.  Na zijn aftreden woonde hij in ballingschap in Bohemen en Italië. Rond 1815 rechtvaardigde 
Lodewijk zijn koningschap in diverse geschriften en trok hierbij fel van leer tegen zijn broer, keizer Napoleon, 
wat leidde tot een breuk met zijn Bonaparte-familie. 
 
Deel van het keizerrijk Frankrijk (1810-1813) 
Als Lodewijk Napoleon is afgetreden wordt op 9 juli 1810 Holland ingelijfd bij het Franse 
keizerrijk, met aan het hoofd keizer Napoleon Bonaparte. In de Nederlanden komt een 
Franse Gouverneur-Generaal. 
 
De inlijving leidt tot invoering van nieuwe wetboeken: de Code Pénal (het Wetboek van 
Strafrecht), de Code Civil (Burgerlijk Wetboek) en de Code de Commerce (Wetboek van 
Koophandel). De rechterlijke organisatie wordt sterk verbeterd. Verder komt er een 
burgerlijke stand (en burgerlijk huwelijk). Door de Mijnwet van 1810 worden delfstoffen tot 
gemeenschapsbezit verklaard. Een Dijkwet zorgt voor beter onderhoud van de dijken. 
 
Er worden aan het land ook allerlei financiële en economische lasten opgelegd en bovendien 
wordt in 1811 de algemene dienstplicht ingesteld. Dienstplichtigen kunnen zich tegen 
betaling laten vervangen door een plaatsvervanger (remplaçant). Fransen militairen zorgen 
dat er via zee geen handel meer wordt gedreven (het zgn. Continentale Stelsel). Zware 
financiële plichten worden opgelegd vanwege de vele oorlogen die Frankrijk voert, zoals in 
1812 tegen Rusland. Door dit alles neemt de ontevredenheid onder de bevolking toe, terwijl 
ook de economie van ons land er weinig florissant voorstaat. Armoede en honger zijn 
daarvan het gevolg. 
 
Slotperiode van Napoleon Bonaparte 
Napoleon werd verslagen op zondag 18 juni 1815, te Waterloo, toen was dat Nederland, nu 
België. Hij vocht tegen de legers van Engeland, Nederland, Hannover en Pruisen. Het was 
voornamelijk de Britse hertog Wellington, die de strijd leidde en met zijn legers won. 
Napoleon dacht erover om met zijn broer Joseph naar Amerika te vluchten. Of om zich over 
te geven aan de Britten, en zo als gerespecteerde vijand ergens in Engeland als landheer te 
mogen leven. Hij koos hij voor het laatste, maar nog voor hij voet op Engelse bodem zette, 
werd hij opgepakt in de haven van Portsmouth, en overgebracht naar Longwood House, Sint 
Helena. Daar werd hij in ballingschap gezet. Sint Helena is een eiland op 2800 km van de kust 
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van Namibië, en daar bleef hij tot hij er in 1821 ziek van kwalen op 51-jarige leeftijd stierf. 
Napoleon was ongetwijfeld een van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis van 
Europa, maar zijn invloed was van een zeer twijfelachtig gehalte. Hij stond zelfs voor erfelijk 
keizerschap. Het moest niet gekker worden…  
 
Keizer Napoleon Bonaparte, raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, koning 
Lodewijk Napoleon Bonaparte, zo veel ze van elkaar verschilden, een ding hebben ze 
gemeen met elkaar en met al de mensen die in dit boek voorbijkomen: het leven was ook 
voor hen een opgaan, blinken en verzinken. Sommigen gaan hoger op dan anderen. Anderen 
blinken meer dan sommigen, maar wat laat een mens na het verzinken aan sporen na, that’s 
the question. 
 
Het Koninkrijk der Nederlanden (1815) werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. 
Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de 
totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke 
onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied, dit alles gebeurde naast en na 
elkaar in een periode van amper twee jaar. 
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Van landsbestuurlijke veranderingen en plaatselijke gevolgen 
We gaan nog weer even terug in de hierboven geschetste geschiedenis naar het begin van 
de 19de eeuw en overwegen enkele plaatselijk gevolgen van al die omwentelingen. Repetitio 
mater studiorum est ofwel de herhaling is de moeder van de studie.  
 
Vanwege de hierboven beschreven Franse bezetting, de oorlogen en de grote veranderingen 
op allerlei gebied die Napoleon Bonaparte in zijn Hollandse en Brabantse ‘wingewesten’ 
doorvoerde, was het rond 1811 ook in Brabant een  heel moeilijke tijd. Burgers hadden aan 
het eind van de achttiende eeuw al enorm te lijden gehad onder de zware belastingen die 
werden opgelegd. Bij boeren was voedsel en onderdak voor soldaten, paarden en 
boerenwagens gevorderd. Alle jonge mannen uit alle dorpen en steden van ons land 
moesten in 1810 geteld, benoemd en zo veel mogelijk ingelijfd worden in het  
napoleontische legioen voor de veldtocht naar Rusland. Op 24 juni 1812 trok de Grande 
Armée bestaande uit 691.500 soldaten, geronseld uit allerlei landen, het grootste leger tot 
dan toe in de Europese geschiedenis, de rivier Memel (of Niemen) over in de richting van 
Moskou. Een tocht waarvan verreweg de meesten onder de meest smartelijke 
omstandigheden ver van huis een erbarmelijke dood zouden sterven.  
 

 
 

Rien Poortvliet heeft de sfeer van zo’n Franse vordering  
buitengewoon sterk getroffen2 

 
Landelijke bestuursveranderingen in grote lijnen3 
Na de Franse inval gaat het als volgt. Ons land behoort eerst tot de Republiek Frankrijk 
(1794-1800), daarna heet het Bataafse Republiek (1800-1805); Bataafs Gemenebest (1805-
1806); Koninkrijk Holland (1806-1810) en ten slotte behoren de Nederlanden tot het 
Keizerrijk Frankrijk (1810-1814).  

                                                             
2 Rien Poortvliet, Langs het tuinpad van mijn vaderen, Kampen 1987. 
3 Uitstekende en uitgebreide gidsen zijn J.G.M. Sanders (eindred.), Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd 
1794-1814, een institutionele handleiding, Hilversum 2002 en W.G.M. van der Heijden (eindred. J.G.M. 
Sanders) Noord-Brabant in de negentiende eeuw, Hilversum 1993. Voor een geheel andersoortige bron, over 
de Nederlandse cultuur in het begin van de 19de eeuw :  J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor 
een samenleving. Den Haag 2001 (http://www.dbnl.org/tekst/kloe003blau01_01/index.php). 
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Bestuurlijke veranderingen op plaatselijk gebied  
De bestuurlijke situatie van baljuw (of schout) en zeven schepenen, met voor het beheer van 
de financiën de rentmeester (meestal was dit de baljuw of schout zelf) bleef in Dinteloord zo 
ongeveer ongewijzigd tot 1795. In dat jaar ging het stadhouderlijk gezag van de Prins van 
Oranje verloren en werden de domeingoederen in beslag genomen. De periode van 1795 tot 
1811 was op bestuurlijk gebeid bijna chaotisch te noemen.  
Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1811 werd het hele rechtssysteem op Franse 
leest geschoeid. In 1811 kwam er een nieuwe bestuurlijke organisatie en na 1813 schaarde 
Dinteloord en Prinsenland zich bij de gemeenten van het Koninkrijk van de Nederlanden.4 
Toen in oktober 1813 na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig de Fransen weer uit ons land 
vertrokken, bleven veel organisatorische vernieuwingen vrijwel ongewijzigd functioneren.  
Maar al in 1827 werd een nieuwe ‘Wet op de Zamenstelling der Rechterlijke Magt en het 
Beleid der Justitie’ opgesteld, die vanwege de Belgische Opstand echter pas in 1838 in 
werking trad. Maar daardoor kreeg ook Noord-Brabant (opnieuw) een nieuwe rechterlijke 
organisatiestructuur. De hele zaak gaat in 1876 wederom ‘op de schop’, daarna nogmaals in 
1877 en in 1933.5 
 
Een eenvoudig voorbeeld van de gevolgen in de archieven 
Bij huwelijkssluiting komen we in de archieven nogal eens ‘huwelijksovereenkomsten met 
voorwaarden’ op het spoor. Bij velen was dit van belang, vooral wanneer er een kindje op 
komst is, en worden allerlei zaken zoals testamenten en voogdijstelling schriftelijk 
vastgelegd. Dit soort akten levert veel relevant genealogisch materiaal op. Hoe zit dat met 
Simon en Elizabeth in 1813? Het gaat hier om zogenaamde vrijwillige rechtspraak. Vóór 1811 
zijn het, zoals we in eerdere publicaties zagen, de burgemeester en/of schepenen die in 
zulke situaties figureerden en was het schepenbankarchief6 een bron van informatie. Waar 
vinden we nu bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden, het testament, de voogdijstelling van 
Simon en Elizabeth? Zulke vragen zullen ons in het volgende gedeelte bezighouden. 
 
Proloog ‘Het gezinsleven van de Dinteloordse Simon en Elizabeth Bette in data’ 
Tijdens deze beschrijving van hun gezinsleven zullen we putten uit reeds gevonden gegevens 
en die ordenen in de tijd om de impact ervan te beseffen. In dit slotgedeelte van het boek 
zullen we evenals in Johannis Bette …(p. 67-102) trachten uit inmiddels bekende en nieuwe 
gegevens door middel van de concreet bekende jaartallen proberen ons een voorstelling te 
maken van hun leven. Het onderdeel Decennium wordt voor dit onderdeel van het boek 
vervangen door het via de betreffende jaartallen invoegen van politieke, staatkundige of 
maatschappelijke gebeurtenissen. Deze hadden wel niet allemaal direct invloed op de 
Dinteloordse bevolking, maar geven wel een breder beeld van wat er in het land en de 
wereld allemaal plaats had gedurende deze periode van zeg maar 1813 tot 1830.   

                                                             
4 Een kort overzicht van de politieke omwentelingen en gevolgen voor Dinteloord: C.A.I.L. van Nispen en R.C.M. 
Jacobs ‘Dinteloord in de Bataafse tijd, Perikelen rond de provinciale indeling’ (met inleiding door dr. Jac. Dane), 
Jaarboek 1997, jaargang V  Cultuur Historische Vereniging “Nyen Aenwas van Nassau”, Dinteloord, p. 35-65. 
5 Voor de geschiedenis van de Brabantse rechtspraak en de gevolgen daarvan voor het bronnenmateriaal in de 
verschillende archieven verwijs ik v.w.b. een korte versie naar Adri P. van Vliet, Brabanders gezocht, gids voor 
stamboomonderzoek in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch/Den Haag 1995, p. 75-82; uitstekende en uitgebreide 
gidsen zijn J.G.M. Sanders (eindred.), Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd 1794-1814, een institutionele 
handleiding, Hilversum 2002 en W.G.M. van der Heijden (eindred. J.G.M. Sanders) Noord-Brabant in de 
negentiende eeuw, Hilversum 1993.  
6 Later ook wel Rechterlijk Archief genoemd.  
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Het gezinsleven van Simon en Elizabeth Bette in data en context7 
 
1813 
Hij grijpt haar warme hand. Simon kijkt naar het bewogen gezicht naast hem en weet zich 
diep verbonden met zijn geliefde Elizabeth. Het is Hemelvaartsdag, die donderdag als ze op 
27 mei 1813 met paard en wagen in optocht naar het dorp rijden.  Volop lente. De door zijn 
gemeente zeer geliefde dominee Steenbakker houdt een ernstige trouwpreek. Immers, de 
tijden zijn spannend als oorlogsdagen, ook al had Simon dan vrijstelling van militaire dienst 
gekregen. Vierentwintig jaar is de boerenzoon Simon Bette als hij met de een jaar oudere 
Elizabeth Timmers en omgeven door familie en vrienden de Hervormde Kerk van Dinteloord 
weer uitloopt. Op naar de paarden, op naar de boerderij in de Dintelpolder, waar het feest 
verder gevierd gaat worden. Het is een fraaie rijstoet van paarden en versierde wagens. 
Prinslanders leven mee met de Bette’s, zoals daar zijn de Bommen, de Vissersen, Van Dissen 
en nu dan ook zeker de Timmersen.  Simon en zijn zuster Maria (Bom) zijn dan overigens de 
enige Bette-naamdragers van het dorp…  
 
Er wordt niet uitbundig gefeest. Anderhalf jaar geleden was immers in diezelfde 
boerenhoeve8 zijn eerste geliefde, Erkje van Dis, na tien maanden huwelijk in de kracht van 
haar jeugd gestorven. Simon en Erkje woonden vanaf hun huwelijk in oktober 1810 bij haar 
moeder Catharina van den Berg op de boerderij, mede omdat Erkjes vader Adriaan in de 
zomer van dat jaar was overleden. Ja, er was veel gebeurd de afgelopen jaren, lief en leed. 
Nu rijdt hij met een hoofd vol gedachten het dorp uit en ment de paarden de dijk naar de 
Dintelpolder op. Elizabeth en Simons zijn neef en nicht en kennen elkaar al van jongs af aan. 
Uit de familie en uit de kerk. Hun beide moeders Maria en Johanna Vissers zijn zusters… 9 
De volgende dagen wordt het gewone boerenleven weer als altijd voortgezet en zullen  
Simon en Elizabeth de weduwe-moeder van Erkje van Dis bijstaan in het vele werk op de 
forse pachtboerderij in de Dintelpolder.  
 

1813  
Op 24 november vindt de ‘Ramp van Woerden’ plaats. Op die dag is er een grote slachting 
onder de bevolking van dit stadje aan de Oude Rijn door zich terugtrekkende Franse 
troepen.10 

 

                                                             
7 Zie ook voor de geboortebewijzen en de levensgeschiedenis van de kinderen Bette-Timmers pag. 235-260. 
8 Dinteloord wijk D, Dintelpoldersdijk ‘huisnummer 269’, een van de weinige boerderijen in deze zeer open 
zeekleipolder. Aardrijkskundig Woordenboek A.J. van der Aa spreekt in 1841 over slechts twee boerderijen. 
9 In de 19° eeuw kwamen huwelijken tussen neef en nicht meer voor dan men denkt - niet alleen gezien de 
beperkte, kleine gemeenschappen maar soms ook om het vast goed binnen één familie te houden - dit dan 
voor al bij families van landbouwers en herenboeren. Biologisch zijn er lichte bezwaren in te brengen tegen een 
neef-nichthuwelijk, omdat dit bij herhaling voor inteelt kan zorgen. De kans op aangeboren afwijkingen is 
echter ongeveer 2-3% meer dan bij een huwelijk tussen niet-verwante paren, welk risico vergelijkbaar is met 
vrouwen van 35 jaar en ouder die een kind krijgen. Wetenschappers vinden het scheef als men vrouwen boven 
de 35 wel laat trouwen, maar neven en nichten om die reden niet. Onderzoekster Ashley Hoben vindt dat het 
risico wordt overschat. Een kind van een moeder die tijdens de zwangerschap veel alcohol drinkt of drugs 
gebruikt, heeft een grotere kans op afwijkingen, stelt zij. Bekende personen als Charles Darwin, Albert Einstein, 
Edgar Allan Poe en koningin Victoria waren getrouwd met een neef of nicht. 
10 Zie voor een zeer uitgebreide verhandeling uit het boek dat verscheen over deze voor velen onbekende tijd 
van heftige verschrikkingen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramp_van_Woerden.  
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30 november landt Prins Willem Fredrik van Oranje met 5000 man op de Scheveningse kust 
en dát feit wordt in onze nationale geschiedschrijving gezien als de geboorte van het 
hedendaagse Koninkrijk der Nederlanden. 
Dat het destijds feitelijk een wat ordinaire staatsgreep was van een groepje notabelen (Van 
Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum), die een vrijwel vergeten, al 
in 1795 naar Engeland gevluchte oud-stadhouder als koning op de troon wilden planten, kan 
je moeilijk een daad van heroïsch nationalisme noemen. Het land was immers tot de Frans 
overheersing een republiek geweest: het koningschap in Nederland was uitgerekend een 
uitvinding van Napoleon geweest, die in 1806 zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland had 
gekroond. Het was daarom vooral opportunisme en eigenbelang dat het ‘driemanschap’ 
ertoe bracht om de in Engeland wegkwijnende zoon van de laatste stadhouder een nieuwe 
carrière aan te bieden: Nederland als een zelfstandig en onafhankelijk koninkrijk: wie had dat 
ooit kunnen denken? Hoe de gebeurtenissen zich als een mythe ontwikkeld hebben, leren we 
sindsdien uit de geschiedenisboekjes op school, te beginnen met allerlei tekeningen en 
gravures die culmineerden in de heroïsche icoon-plaat die Isings van ‘De Landing’ maakte en 
die sindsdien in talloze klaslokalen hing. Daarmee werd de wat armzalige landing in elk geval 
een officieel markeringsmoment van en bouwsteen in het nieuwe nationale geschiedverhaal 
dat het nieuwe Koninkrijk in het proces van natievorming zo bitter hard nodig had. Onder 
leiding van de uit de as herrezen, tot koning gekroonde nazaat van de oud-stadhouder 
herrees het Koninkrijk in volle glorie.11 
 
Russische kozakkentroepen speelden eerder in november bij de bevrijding van Amsterdam 
van het Napoleontische juk een cruciale rol. Door de machtswisseling kon de Amsterdamse 
elite een essentiële invloed uitoefenen bij de terugkeer van de Oranje-dynastie: de 
aanvaarding van de constitutionele monarchie, geënt op de verworvenheden van de Franse 
Tijd. De schoorvoetende machtsomwenteling binnen het Amsterdamse stadsbestuur tegen de 
Franse autoriteiten had een fataal andere draai kunnen krijgen, als niet een Russische 
commandant met een handvol ruige Kozakkenruiters van achter de Oeral te hulp was 
geschoten. Deze handelt tegen de orders van zijn meerdere in, maar wel in de geest van de 
opdracht, die hij van de Russische Tsaar Alexander I had meegekregen. Het is een militair 
waagstuk, waardoor de Franse troepen uit de strategische posities rond de stad verjaagd 
konden worden. Zo kan op 2 december 1813 de Prins van Oranje, de latere Koning Willem I, 
begeleid door een escorte van Russische Kozakken, feestelijk door de Amsterdamse bevolking 
worden ingehaald. Doordat hij op die dag in Amsterdam door het provisionele stadsbestuur 
tot eerste Soeverein Vorst van het Vrije Nederland is geproclameerd, wordt de weg 
vrijgemaakt voor een moderne, constitutionele monarchie. Niet de situatie van vóór 1795 
wordt gerestaureerd, maar door deze symbiose met de vernieuwingen, die de Franse Tijd had 
gebracht, is het fundament van onze huidige maatschappij gelegd. 

 
Jane Austen publiceert in het jaar 1813 haar veel gelezen en verfilmde roman Pride and Prejudice. 
 

1814 
Ruim zeven maanden na hun trouwen wordt op 16 januari in de boerderij aan de Dinteldijk 
het eerste kind van Simon en Elizabeth geboren en bij aangifte en de doop vernoemd naar 
de moeder van Simons eerste vrouw Erkje, de bouweresse onder wie zij de boerderij 
runden: Catharina (naar Catharina van den Berg). Dit is toch wel opmerkelijk te noemen en 
kan iets uitdrukken van de bijzondere band die er was gegroeid tussen Simons eerste 

                                                             
11 Zie voor een aantal gravures van de landing etc. http://www.scheveningentoenennu.nl/1813/index.html. De 
zeer informatieve website van de historica dr. Elze Luikens geeft op een buitengewoon heldere wijze informatie 
over de hoofdpersonen Napoleon en Willem I:  https://elzeluikens.wordpress.com/2011/11/ . Voor een 
uitstekende biografie over koning Willem I, zie Jeroen Koch, Koning Willem I, Boom Amsterdam 2013 (2). 
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schoonmoeder, de bouweresse met wie zij woonden en werkten, dit jonge stel Bette-
Timmers.  
Dat jaar wordt de oogst binnengehaald onder leiding van Simon en de tiende van de laatste 
maand vieren ze het geboortefeest en de doopplechtigheid mee van hun neefje Isaac 
Johannis Bom12, zoontje van  Simons zus Maria en haar man Marijnus Bom. Dat de 
familiebanden tussen de toenmalige Dinteloordse Bette’s, Bommen  en de Van Dissen 
behoorlijk hecht was, mag blijken uit de ondertekening van de geboorteaangifte van Isaac 
Johannis Bom, waarbij naast uiteraard de vader ook ‘oom’ Simon Bette en nota bene 
Adriaan (Adriaanszn) van Dis13 (de broer van Erkje) mee presenteren en ondertekenen. 
 
 

 
 
Burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1814 
geboorteaangifte Isaac Johannis Bom, zoon van Marijnus en Maria Bette 10-12-1814 Aktenummer 64 
 

1814 
 29 maart wordt door de Vergadering van Notabelen een nieuwe grondwet goedgekeurd. 

30 maart wordt Prins Willem Frederik in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als 
soeverein Vorst der Nederlanden 
In april maken de president en directeuren van de Nederlandsche Bank per advertentie 
bekend dat de oprichting van deze bank een feit is en geeft de eerste bankbiljetten uit. Het is 

                                                             
12 Isaac Johannis zal vernoemd zijn naar Maria’s vader Isaac Bette en Marijnus vader Johannes Bom.  Deze 
combinatie van de voornamen Isaac Johannis zullen we hierna in de stamreeks Bette nogal eens tegenkomen. 
Uit de overlijdensakte van Marijnis Bom 05-07-1832 (burgerlijke standregister Dinteloord Overlijdensregister 
1832 aktenummer 37), blijkt dat Maria en haar man Marijnis wonen in wijk C (Oudlandsepolder) huisnummer 
47 (zoals ook blijkt uit bevolkingsregister Dinteloord 1825 sch.pag. 50 en bevolkingsregister 1829 sch.pag.71). 
De Oudlandse polder of Oude Prinslandsepolder heette later toen er meer gebied was ingepolderd, 'Het Oude 
Land', en nog later de Oud-Prinslandse polder. Zoals de Dintelpolder ten noorden van Dinteloord ligt, zo de 
Oude Prinslandse polder ten zuiden van het dorp en ten oosten van de Mariapolder. De afstand is ongeveer 6 
kilometer ofwel ruim een uur gaans, een half uur voor paard en wagen in rustige draf. 
13 Adriaan Adriaanszn van Dis (jr.) (geb. Dinteloord 17-7 1785 en overl. Dinteloord 17-5 1867) trouwt in 
Dinteloord op 25 september 1808 met Adriana Cornelisse Vogelaar. In zijn overlijdensakte staat als beroep 
‘klabwaker’. Een klapwaker  was vroeger een nachtwaker die met de klap van een ratel de tijd aangaf, meestal 
in een dorp of een stad. Dit zal wel zijn beroep zijn geweest als 82 jarige, oude man, want in eerdere akten 
staat hij als bouman bekend. Klapwakers waren tevens de voorlopers van brandweerlieden en waarschuwden 
als er brand was en ze werden ook wel klepperman genoemd. 



271 

de bedoeling dat deze nationale kredietinstelling het economisch herstel van Nederland zal 
bevorderen.  
In mei komt de afgezette Napoleon in zijn verbanningsoord Elba aan. 

 
1815 
In de drukste tijd van het jaar, wanneer de oogst van het land wordt binnengehaald, is op 12 
augustus de kleine Jacob Bette geboren en naar Elizabeth’s vader vernoemd. Wanneer vader 
Simon  de aangifte doet bij de burgerlijke stand van Dinteloord wordt hij vergezeld van 
zwager Marijn Bom en zijn eerste zwager Adriaan van Dis, het hiervoor al genoemde 
driemanschap.14    
 
  1815 

26 februari ontsnapt Napoleon van Elba en arriveert 1 maart in Cannes met een leger van 200 
man. 
16 maart wordt in de Trêveszaal op het Binnenhof van Den Haag in een vergadering van de 
Staten-Generaal het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen. Ook vindt de 
inauguratie plaats van Willem, zoon van Willem V van Oranje-Nassau, tot koning Willem I. De 
plechtigheid is verhaast door de onheilsberichten uit Frankrijk over de ontsnapping van 
Napoleon en zijn als maar groter wordende leger.  
20 maart arriveert Napoleon weer in het keizerlijk paleis in Fontainebleau en inmiddels is 
maarschalk Ney overgelopen naar Napoleon. De Franse koning vlucht naar Gent. 
16 juni steekt Napoleon de Frans-Nederlandse grens over met een leger van 105.000 man. 
18 juni is de dag van Napoleon’s definitieve val, de Slag bij Waterloo.15 Die dag wordt  de 
Franse monarchie hersteld. Napoleon vlucht naar Parijs maar wordt niet meer als keizer 
geaccepteerd en verbannen naar het eiland st. Helena.  

                                                             
14  Wanneer op 10-7 1811 Adriaan Azn van Dis en Adriana Vogelaar hun eerste zoontje Cornelis bij de 
Dinteloordse BS aangeven is hun zwager Simon Bette daarvan mede-aangever en ondertekenaar; 28 oktober 
daaropvolgend zal diens vrouw Erkje overlijden. Zie voor gezin Van Dis-Vogelaar Bijlage VII. 
15 De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje destijds gelegen in de Zuidelijke 
Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door 
een coalitie van enerzijds Britse, Nederlands/Belgische en Hannoverse troepen onder opperbevel van de 
hertog van Wellington en anderzijds een Pruisisch leger onder commando van maarschalk Gebhard Leberecht 
von Blücher. Na in 1814 verbannen te zijn naar Elba, keerde Napoleon in maart 1815 naar Frankrijk terug. Hij 
installeerde zich daar opnieuw als keizer. Zijn oude vijanden konden dat niet aanvaarden en vormden de 
Zevende Coalitie om hem weer te verjagen. Engeland en Pruisen trokken grote legers samen in de zuidelijke 
Nederlanden om Frankrijk op 1 juli 1815 binnen te vallen. Napoleon besloot ze voor te zijn en trok op 14 juni de 
grens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden over bij Charleroi. Hij hoopte de legers van Wellington en 
Blücher uiteen te drijven om ze apart te kunnen vernietigen maar dat mislukte grotendeels. Zijn linkervleugel 
werd op 16 juni door de Nederlanders opgehouden in de Slag bij Quatre-Bras. Hij bracht de Pruisen dezelfde 
dag met zijn rechtervleugel een nederlaag toe in de Slag bij Ligny maar die trokken zich naar het noorden terug 
om Wellington te blijven bijstaan. Napoleon achtervolgde het Engels-Nederlandse leger op 17 juni met zijn 
hoofdmacht en liet de Pruisen volgen door maarschalk Emmanuel de Grouchy. Wellington nam een 
verdedigende positie in op een heuvelrug ten zuiden van Waterloo in de hoop dat de Pruisen hem op tijd te 
hulp zouden schieten. Na vertraagd te zijn door hevige regenval liet Napoleon op 18 juni tegen het middaguur 
de aanval openen. Een grote massa Franse infanterie viel de geallieerde linkervleugel aan en dreigde door te 
breken. Een flankaanval van Britse zware cavalerie dreef ze echter op de vlucht. Op dat moment arriveerden uit 
het oosten de eerste Pruisen, die Grouchy ontglipt waren. Grouchy kon zich niet meer op tijd bij de Franse 
hoofdmacht voegen die daardoor zwaar in de minderheid raakte. Napoleon liet zijn voornaamste 
infanteriereserve tegen de Pruisen opstellen. De Franse cavalerie moest alsnog de Britten verslaan. Die stelden 
zich echter op in verdedigende vierkanten en bezweken uiteindelijk niet onder de herhaalde charges. Napoleon 
beval zijn laatste reserves van de keizerlijke garde op te rukken in een wanhopige poging het tij te keren maar 
die werden verslagen door Nederlandse reserves. De Franse rechterflank bezweek onder de groeiende 
Pruisische overmacht en het Franse leger sloeg op de vlucht. Napoleon was definitief verslagen en werd in 
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1816 
Als op 1 maart 1816 bij bouman Adriaan Adriaanszoon van Dis en zijn vrouw Adriana 
Cornelisse Vogelaar een dochtertje geboren wordt, noemen zij dit meisje naar de zuster van 
vader Adriaan en daarmee de eerste vrouw van Simon Bette: Erkje van Dis. Het zal niemand 
verbazen dat behalve de vader ook Simon presenteert en ondertekent, samen met Pieter 
Cornelisse Vogelaar, broer van Adriana, die als particulier omschreven wordt.16  
 
8 maart is de moeder van Simon, Johanna Vissers, weduwe van Isaac Bette en laatstelijk van 
Johannes Veermans, ontboden door notaris Hendrik Struijk van Bergen om een ‘verband op 
te maken’ met betrekking tot de Domeinenhoeve nr. 11 in de Mariapolder,17 waar zij pacht, 
woont en werkt. Johanna ‘bekent’ daar aan de Domeinen van de Koning schuldig te zijn 
10642 guldens aan achterstallige pacht voor de domaniale landhoeve en de daarbij 
behorende 166 gemeten en 167 roeden zaai en weiland en wel over de jaren 1808, 1810, 
1811, 1812, 1813 en 1814. Door tussenkomst van de rentmeester is er door koning Willem I 
in een koninklijk besluit d.d.  23 september 1815 vastgesteld dat er verminderde pacht 
mocht worden berekend gedurende deze bijzonder roerige jaren (12 gulden per gemet), 
hetgeen dan nu neerkomt op 4645 gulden.18 Daarbij wordt gemeld dat bouweresse Johanna 
Vissers ‘met alle erkentelijkheid afstand doet van alle uitvluchten die door haar tegen het 
ontstaan van de schuld zouden kunnen worden aangevoerd’. Johanna belooft tevens de 
achterstallige schuld te zullen voldoen aan de tijdelijke rentmeester van Prinsland in acht 
gelijke termijnen, te beginnen 1 april 1816 en wel 580 gulden 13 stuivers en 14 ½ penningen, 
steeds  in april en oktober tot en met oktober 1819 deze achterstallige pachtschuld zal zijn 
voldaan. Verder moet Johanna als meerdere zekerheid een hypothecaire verbinding aangaan 
met enkele van haar eigendommen: 1. Een perceel van 7 gemeten 150 roeden in de Oud 
                                                                                                                                                                                              
Parijs gedwongen afstand te doen van de troon. De Britten verbanden hem naar Sint-Helena, een zeer 
afgelegen klein eilandje in het zuiden van de Atlantische Oceaan, 2800 km ten westen van de Afrikaanse kust. 
Napoleon kreeg een eigen woning toegewezen: het oude en vochtig ‘Longwood House’. Napoleon bracht er 
zijn tijd door met tuinieren en memoires schrijven. Maar veel privacy had hij er niet. Napoleon was tenslotte al 
eens eerder ontsnapt, vanaf het eiland Elba. Daarom wemelde het van de Britse bewakers. Voor de kust lagen 
bewakingsboten en zijn post werd streng gecontroleerd. Brieven waarin hij nog steeds ‘keizer’ werd genoemd, 
mocht hij niet ontvangen. Of het aan de slechte omstandigheden lag of niet, Napoleons gezondheid ging snel 
achteruit. In mei 1821 overleed hij. Het aantal doden ten gevolge van de Napoleontische oorlogen wordt op 6,5 
miljoen geschat. Rond 1800 telde Europa 203 miljoen inwoners. Dit zou betekenen dat bijna 1/30 van het 
inwonertal gesneuveld is in die jaren.Zie ook http://www.historien.nl/verbanning-napoleon-naar-sint-helena/ 
en http://historiek.net/slag-bij-waterloo-doden-en-gewonden/49276/ ; bij uitgeverij Walburg Pers verscheen in 
2015 het boek ‘Waterloo, 18 juni 1815, De val van de adelaar’ door Kees Schulten. Het aantal doden ten 
gevolge van de Napoleontische oorlogen wordt op 6,5 miljoen geschat. Rond 1800 telde Europa 203 miljoen 
inwoners. Dit zou betekenen dat bijna 1/30 van het Europese inwonertal gesneuveld is in die jaren. Zie ook 
http://www.omroepmax.nl/waterloo-dagboek-van-een-veteraan/uitzending/tv/waterloo-dagboek-van-een-
veteraan-vrijdag-2-oktober-2015/  
16 Bij de volgende kinderen: Rebecca op 17-1 1818 zijn mede-aangevers Gijsbert C. Maris en Johannes C. 
Vogelaar; bij Adriaan op 20-11 1820 blijken ze te wonen in den ouden Prinsenlandsche polder, huisnummer 
188 en zijn medeondertekenaars bouman Pieter Johanneszn. Vogelaar en vlasboer Pieter Corneliszn Vogelaar, 
neef en broer van moeder Adriana; bij Ary Pieter 8-1 1822 zijn het kleermaker Christiaan van den Burght en 
chirurgijn Albertus Gerardus Advocaat (het huisnummer is hier 186 geworden…); de dag erop (9-1 1822) tekent 
chirurgijn Advocaat samen met de vader Simon voor de geboorte van Maria Bette, alsook met winkelier 
Cornelis Vriens.  Vriens en Advocaat tekenen voor geboorten in die tijd vaker samen. Gezin Bette woont dan 
nog op de hoeve Van Dis, Dintelpolder 269. 
17 Notariële archieven Dinteloord, Notaris Hendrik Struijk van Bergen, Minuutakten 1816 nr. 24 (sch.p. 64).  
18 De berekening van deze nieuwe achterstallige pachtschuld ontgaat mij na vele pogingen ten enenmale, maar 
goed, er wordt 5997 gulden kwijt gescholden en dat is niet niks. 
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Prinselandse polder (ten zuiden van de visserij de Berend, ten Westen de Oudlandse dijk), 
geschat op 200 gulden per gemet en dus waard 1500 gulden; 2. een evenzo groot perceel 
gelegen naast het voorgaande en ten Oosten van het derde perceel, alles nader beschreven 
naast het land van de heer Grave van Spangen, dit getaxeerd op 175 gulden per gemet, dus 
1312 gulden en 3. een perceel 8 gemeten en 58 ½ roede getaxeerd op 1557 gulden; 4. een 
perceel 7 gemeten nader beschreven en grenzend aan de voorgaanden voor 1350 gulden    
en 5. een perceel 7 gemeten 150 roeden alles rond of gelegen aan de zogenaamde visserij de 
Berend getaxeerd op 1387 gulden; alles samen voor een waarde van 7107 gulden. Johanna 
verklaart dat deze gronden al met 1500 gulden hypothecair bezwaard zijn. De hoogedel 
gestrenge heer president van Raden en Rekenmeesters der Domeinen stelt zich in vordering 
etc. volkomen strak en verzekerd op en ten overstaan van de getuigen advocaat Hendrik van 
der Sluijs en logementhouder Pieter Klercq tekent, na voorlezing van de hele tekst, Johanna 
met vaste hand: 
 

 
 
Wat een dag! En wat een geluk dat Johanna Vissers (weduwe Isaac Bette en Johannes 
Veermans) zoveel stukken land in eigendom heeft om als onderpand te kunnen dienen.19 
Johanna zal de hele zaak met haar dochter Maria en zoon Simon wel breedvoerig besproken 
en overwogen hebben. Ze moeten verder, want de lente komt eraan en het land vraagt altijd 
weer om bewerkt te worden. In 1816 zit Johanna Vissers nog volop in het zadel om de 
boerderij waar ze het leven met haar eerste en tweede man heeft geleid, vorm te geven.    
 
Een week later zit weer een ander lid van de familie van Simon en Elizabeth tegenover 
notaris Struijk van Bergen: Catharina van den Berg. Simons eerste schoonmoeder en de 
(vroegere?) pachteres van de boerderij waarop Simon en Elizabeth wonen en werken. Zij 
maakt op 12 maart een akte op20 waaruit blijkt dat zij op dat moment zelf woont in het dorp 
Dinteloord, huis nr. 61. Zij ‘bekent’ aan de heer Jacobus Verkouteren, boekhandelaar te 

                                                             
19 Bij nader onderzoek van veel omliggende minuutakten blijkt, dat voor zover ik kan nagaan alle (!) 
domeinboeren een zelfde soort akten van schuld, pachtvermindering en restantbetaling in genoemde 
termijnen ondertekenden, waarbij sommigen omdat ze geen onderpand hadden familieleden of vrienden met 
hun eigendommen borg moesten laten staan… Deze akten bij notaris Struijk van Bergen geven bijzonder veel 
inzicht in de grootte van de pachtlanden en de familiale verhoudingen binnen de polderboerengemeenschap 
van de verschillende polders rond Dinteloord, waar vele domaniale pachtboerderijen lagen! De in de akten 
voortdurend genoemde jaren 1808-1814 zijn in Dinteloord blijkbaar vanwege slechte oogst dan wel door 
onduidelijkheid op het gebied van het eigendomsrecht dan wel rentmeesterschap administratief behoorlijk 
chaotisch geweest. Dat wordt hier rechtgezet. Zie voor de eigendomsverhoudingen van het kroondomein van 
Dinteloord (polders, boerenhoeven en de band met het huis van Oranje) het artikel ‘Het Kroondomein’, J.M. 
Baron van Tuyll van Serooskerken in Jaarboek 1997 Jaargang V van CHV “Nyen Aenwas van Nassau” p. 25-33.  
20 Notariële archieven Dinteloord, Notaris Hendrik Struijk van Bergen, Minuutakten 1816 nr. 28, sch.p. 76). 
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Bergen op Zoom vanwege een lening schuldig te zijn een kapitale som van 1200 guldens. Ze 
belooft op 1 maart van 1817 interest van 5 procent te zullen betalen en zo alle jaren precies 
op die datum, zolang ze het geld nog niet retourneert. Verder een uitgebreid verhaal over de 
berekening van rente en aflossing. Als onderpand voor deze hypotheekakte verbindt ze haar 
eigen woonhuis nr. 61 (Oost de Voorstraat, West de Achterstraat, Zuid de weduwe Willem 
Zegboer, Noord de weduwe Tieleman) het huis heeft ze sinds 1801 in bezit, zonder 
hypotheek. Daarbij een zestiende portie in de Nieuwe Prinslandse Meestoof (van 1796). De 
akte wordt opgesteld in haar eigen huis. Ook Kaatje van den Berg tekent in duidelijk schrift: 
 

 
 
 
Het is het eind zomer als de zus van Simon, Maria Bom-Bette op hun boerderij in wijk C, in 
de de Oud(Prins)landse polder huisnummer 47 op 29 augustus haar zesde kindje baart 
(Frans). De later bij hen inwonende vader Johannes Bom (rentenier) en de Dinteloordse 
winkelier Johannes van Kouteren tekenen samen met vader Marijn Bom. Het ziet er naar uit 
dat deze jonge Fransje vernoemd is naar de oudste, maar jong gestorven broer van Marijn 
Bom, te weten Frans Bom (Frans Bom 1780-1784).  
 
Het gaat maar door in die weken, want 14 maart 1816 zit Johanna Vissers opnieuw op het 
kantoor van notaris Strijk van Bergen. Ze is daar samen met de heer Hermanus Johannis 
Woldring, rentmeester der domeinen van Prinsland die gemachtigd is ‘bij resolutie van de 
heer president van Raad en Rekenmeesteren der Domeinen dec. 1815’ en wel voor het 
volgende: 
 
De koning der Nederlanden heeft besloten d.d. 23 sept. 1815 met betrekking tot twee 
stukken die zijn getoond en gelezen ‘te verlenen ophef der hypothecaire inscriptie’, 
genomen door de administratie der domeinen op het bureau van bewaring der hypotheken 
te Breda (vol. 39 nr. 128) ‘alsmede namens Princes Pauline’ (vol.39. nr. 149) d.d. 23 juli 
1812… ‘tegens Johanna Vissers, weduwe van wijle Johannis Veermans en deszelfs borge 
Leonard Vissers, Marijn Bom en Nicolaas den Engelsen, bouwlieden’, de eerste twee te 
Dinteloord en de laatste te Kruisland (gem. Steenbergen)… de inscriptie zal nietig zijn alsof 
deze niet is genomen en de bewaarder der hypotheken zal zorgdragen voor het royement 
ervan. Alles in bijzijn van mr. Hendrik van der Sluijs, advocaat en logementhouder Pieter 
Klercq. Johanna heeft het aangehoord, ze hoeft niet te tekenen.21  
 

                                                             
21 Notariële archieven Dinteloord (806), Notaris Hendrik Struijk van Bergen, Minuutakten 1816 nr. 38  
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De volgende domeinenpolderboer sluit zich in de rij van het notariskantoor al aan: Simon 
Breure, is aan de beurt en zo gaat het alle domeinenboeren van Dinteloord weer langs. 
Struijk van Bergen verdient er een goede cent aan. Akte 41 diezelfde dag is die van Catharina 
van den Berg, precies dezelfde gezwollen bewoording en royement van haar ‘hypotheken’ 
en voor haar borgen Leonard van Dis en Jan Bom. En de boer, hij ploegde voort… 
 
Aan het eind van het jaar wordt op 27 november in de hoeve Van Dis in de Dintelpolder het 
derde kind van Simon en Elizabeth geboren, dat ze Johanna noemen. Samen met vader 
Simon tekenen zwager Marijnus Bom alsook eerdere zwager Adriaan Adriaanszn van Dis, alle 
drie bouwlieden. De presentaties en handtekeningen bij geboortes laten zien dat de Bette’s 
leefden en werkten binnen een klein netwerk van Dinteloordse polderboerenfamilies. 
Huwelijksbanden hadden trouwens een groot aantal Dinteloorders tot familie gemaakt. Van 
een relatie tussen de Dinteloordse Bette’s en de Bredaase, Zevenbergse, Terheijdense of 
Utrechtse directe familie Bette(n)/Bedde of de Klundertse Crezee-Bette of Korteweg-Bette 
heb ik over deze periode (nog) geen bewijzen gevonden. 
 
1816 

Dit jaar wordt ook wel het jaar zonder zomer22 genoemd. Overal ter wereld vonden extreme 
weerssituaties plaats, zoals sneeuwval hartje zomer in Nederland. Dit alles werd veroorzaakt 
door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in het tegenwoordige Indonesië in het eraan 
voorgaande jaar. Men schat dat in Europa door hongersnood en epidemieën 200.000 
personen aan de directe of indirecte gevolgen van het jaar zonder zomer omkwamen. Veel 
Europeanen besloten naar de Verenigde Staten te emigreren, maar ook daar waren grote 
gevolgen en hadden de weersomstandigheden een grote trek naar het westen tot gevolg.  
Met name in Duitsland ontstonden stichtingen en fondsen waarvan de middelen konden 
worden aangewend ter bestrijding van de negatieve gevolgen van rampen. De in hun macht 
herstelde vorsten zagen in dat de overheid toch een zekere verantwoordelijkheid had voor 
haar burgers. De ontwikkeling van de fiets, aanvankelijk nog in de vorm van de loopfiets 
kreeg een impuls omdat in 1816 en 1817 zeer veel paarden van de kou en honger waren 
gestorven. 
 
Ook in Dinteloord was 1816 een jaar van misoogst, tot diep in juli moest de kachel worden 
gestookt.23 Door veel regen waren de wegen onbegaanbaar geworden, waardoor de kleine 
oogst die er was nauwelijks vervoerd kon worden. Veel gewassen stonden op het land te 
rotten. Oplopende graanprijzen waren het gevolg en mede daardoor armoede alom; 
boerinnen werden beroofd op weg naar de markt. In de jaren daarna konden sommige 
boeren de pacht niet langer opbrengen en raakten achterop.  
1 april wordt een Koninklijk Besluit van kracht met een nieuwe kerkorde voor de Nederduits 
Gereformeerde Kerk: het Algemeen Reglement. De naam van de kerk wordt tevens gewijzigd 
in Nederlandse Hervormde Kerk. 

  
1817  
Op de laatste dag van augustus overlijdt de ruim vijfenzeventig jarige vader van Elizabeth, 
Jacob Willemse Timmers. Het zal voor zijn vrouw, de bouweresse Maria Vissers en de 
families Vissers, Bette en Bom voor veel verdriet gezorgd hebben. Schoonzoon Marijnus 

                                                             
22 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar_zonder_zomer en over zeer grote vulkaanuitbarstingen en de gevolgen 
http://www.volcanodiscovery.com/volcanoes/facts/biggest-eruption.html.  
23 J. de Rek, Nederland in opbouw, Baarn 1985. 
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Bom is met winkelier Pieter van Lent betrokken bij het aangeven van zijn overlijden. Jacob 
Timmers bezat een grote boerderij en veel land in de Oude Princelandse polder.   
 
1818 
De 63-jarige Maria Vissers, dochter van Simon Vissers en Elizabeth van Saarloos, weduwe 
van Jacob Timmers en moeder van Elizabeth (Bette-Timmers) overlijdt negen maanden na 
haar man, op 11 mei. Van het gezin van Jacob Timmers en Maria Vissers (volgens de opgave 
van Koos Los 6 kinderen waarvan drie zoontjes ws. vroeg overleden24) is er dan nog een 
jonge dochter (Adriana) op de boerderij, de andere dochters (Elizabeth en Johanna) zijn 
getrouwd. Nader onderzoek van de nalatenschap geeft meer zicht op het gezin. 
 
Na familieberaad hebben de erfgenamen van Jacob Timmers en Maria Vissers besloten hoe 
het verder moet met de grote boerderij nu hun beide ouders kort na elkaar zijn overleden. 
Op 16 september hebben een tweetal afgevaardigden van die erfgenamen de paarden 
ingespannen en zijn afgereisd naar Oud en Nieuw Gastel. Ze brengen daar een bezoek aan 
notaris Thomas Franciscus de Bie omdat ze  als familie hebben besloten alles, zoals de 
boerderij en de gronden er op dat moment bij liggen ‘kosten koper’ te verkopen. We vinden 
de akten in het Notarieel register van Oud en Nieuw Gastel, datum 16-09-1818, aktenummer 
83. In een fraai handschrift wordt goed leesbaar wat er in de erflating Timmers te verkopen 
en dus later te verdelen was.25  Omdat het hier de nalatenschap van Simons schoonouders 
betreft, waaruit ook zij een deel van de opbrengst zullen erven, neem ik uit de akte een 
aantal bijzonderheden op, temeer daar het geheel goed inzicht geeft over de ligging van de 
boerderij en hoe een verkooptransactie in die tijd verliep. Enkele uit de akte opvallende 
zaken zijn:  

1. De naam van Simon Bette, die als eerste in de akte genoemd wordt, is 
doorgehaald. De akte is vastlegging wat de dag ervoor al bij de voorlopige 
verkoop besloten is, waar Simon wel bij aanwezig was.26 Bij de handlichting van 
die dag (15-9 1818), gedaan in de ouderlijke boerderij Timmers, staan de 
erfgenamen en hun handtekeningen netjes op een rijtje, hoewel dooreen: 
 

 
 

2. Het gaat bij de erfgenamen om de volgende personen:  Elizabeth Timmers en 
bouman Simon Bette uit de Dintelpolder; Johanna Timmers en bouman Johannes 
van ’t Hof uit de Princelandse polder; Anna Timmers en haar man winkelier 

                                                             
24 Zie Koos Los, De geschiedenis van de familie Timmers, een boerenfamilie uit “De Westhoek” zwermt uit, 
Gouda 2011 p. 329,330,339  
25 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/weergave/register/layout/blader/id/9e9869f8-55f7-11e0-9148-
85109854b3e2?image=ad93f174-64be-ee02-cff7-696d3a7e667c&persoon=QmV0dGU%3D&tmpl=blader.  
26 Gelet op de zogenoemde handlichting van de inscriptie door Joannes van ’t Hof en Simon Bette, Notaris T.F. 
de Bie d.d. 22-10 1818 akte 97 (waarin verwezen wordt naar en getekend d.d. 15-9 1818). Deze handlichting 
bevestigde de beslissingsbevoegdheid rondom het afwikkelen van de erfenis Timmers-Vissers.  
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Cornelis Vriens uit het Dorp Dinteloord en ‘jongedochter’ Adriana Timmers die 
inmiddels bij haar zus Johanna en zwager Jan van ’t Hof inwonend is. 

3. Tussenpersoon (‘gelaste’) ofwel procuratiehouder voor de koper is rentenier 
Charles Henri Lunden uit Antwerpen en de koper is Johannes Baptista Josephus 
Ignatius Ullens eveneens een Antwerpse rentenier die in de Antwerpse 
Princestraat woont. Lunden is de 16de dan ook in Gastel aanwezig en tekent 
namens de koper mee.  

4. De verkoop bestaat uit een huis, schuren, een wagenhuis en verdere gebouwen, 
hof, werf, boomgaard en teulland27 samen 15 gemeten in de Oude Princelandse 
polder, de ligging als volgt aangeduid:  Oost de Zuid Langeweg, Zuid de heer van 
Vredenburgh, West de Blindenweg en Noord de Kreek; verder een perceel land 
van 60 gemeten met precieze aanduiding, idem 16 gemeten 124 roeden met de 
ligging aangeduid ondermeer Noord aan de Oud Prinslandsedijk; verder 30 
gemeten en 102 roeden, ligging geduid en eveneens ten zuiden van de Oud 
Prinslandsedijk; ‘zijnde samen 136 gemeten 226 roeden, dit alles voor het bedrag 
van 28.718 Hollandse guldens.’28  

5.  De akte wordt getekend, naast de twee getuigen vanwege de notaris, door  deze 
(de Bie), de procuratiehouder van de koper, namens de erfgenamen: Cornelis 
Vriens en Johannes van ’t Hof. Blijkbaar zijn de gezusters Timmers hier niet bij 
aanwezig geweest. Voor Elizabeth is dat te begrijpen, gelet op de direct hierop 
volgende tekst: ze was hoogzwanger. 

 
Als in het najaar op 22 september 1818 in huize Simon en Elizabeth Bette-Timmers het 
zoontje Isaac Johannis wordt geboren, tekenen bij de aangifte op het dorpshuis van 
Dinteloord met de vader de winkelier Pieter van Lent en logementhouder Pieter Vriens. 
Opmerkelijk is dat Isaac Johannis’ achternaam als Betten gespeld wordt, terwijl Simon toch 
duidelijk zonder de n ondertekent. ‘Circa vier weken’ later zijn het dezelfde Van Lent en 
Vriens die de overlijdensakte van dit vierde kind van Simon en Elizabeth tekenen. Ouderleed 
was een begrip in vele gezinnen. 
 
 1818 

1 april wordt door de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij 
van Weldadigheid opgericht. Deze generaal wilde de armoedige gezinnen na de Franse 
overheersing helpen. Vooral in de steden was de nood door armoede hoog. Van den Bosch 
kocht in Drenthe woeste grond aan zodat de armen deze konden ontginnen. Het Huis 
Westerbeek op het landgoed Westerbeeksloot in het huidige Frederiksoord, werd het 
bestuurlijk centrum van de Maatschappij van Weldadigheid. Johannes van den Bosch ging 
voortvarend aan de slag. Op 25 augustus 1818 - één week na de aankoop van het landgoed 
Westerbeeksloot door de Maatschappij - legde hij de eerste steen voor de eerste 
kolonistenwoning. Op 29 oktober 1818 arriveerden de eerste gezinnen in de kolonie, die 
vooralsnog als ‘proefkolonie’ zal fungeren. In het totaal zijn 52 gezinnen uit alle delen van het 
land ‘uitverkoren’ om mee te doen aan het experiment van Johannes van den Bosch. Na 
vierenhalf jaar woonden er nog 42 gezinnen onder de hoede van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Een groot deel van hen is er tot hun dood blijven wonen. Hun lotgevallen zijn in 
2008 uitvoerig beschreven door Wil Schackmann in De Proefkolonie. Suzanna Jansen schreef 

                                                             
27 Teulland is een akker, dus bouwland; land dat omgeploegd dient te worden in tegenstelling tot weiland. 
28 Dit zal inhouden dat elk van de vier Timmersdochters ongeveer 7000 guldens als deel van de nalatenschap 
van hun ouders wordt ‘toebedeeld’. Hier zien we het vermogen van Simon en Elizabeth sterk toenemen! 
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over haar onderzoek naar familieleden die er geleefd hebben Het pauperparadijs: een 
familiegeschiedenis; Amsterdam, 31ste druk 2010. 

 
1819 
29 augustus van dat jaar overlijdt de achtentwintigjarig-jonge Adriana Vissers, echtgenote 
van Simon Vissers,  die samen in het Dinteloordse huis nr. 168 wonen. Adriana is de dochter 
van de inmiddels overleden Anthony Vissers en Francijna Bette en dus directe familie, 
namelijk een nichtje, van Simon Bette. De bekendmaking en ondertekening van haar 
overlijden gebeurt door haar ‘welbekenden’ rentenier Leendert Jacobus Vriens en 
timmerman Johannis Vissers.29 
29 november 1819 wordt de kleine Simon Bom (1819- 1880) geboren en bij de aangifte is 
het opnieuw het bekende driemanschap aan bouwlieden Marijnus Bom, Adriaan Azn. van 
Dis (33 jr.) en Simon Bette (32 jr.) die ondertekenen, waarvan de handtekening van Simon 
behoorlijk krulrijk genoemd mag worden.  
 
1822 
Bij de geboorteaangifte van Maria Bette 9 januari tekenen ten overstaan van schout Joseph 
Jiskoot onder de vader (deze nu zonder enige krul) de zevenendertig jarige winkelier Cornelis 
Vriens en de 38-jarige chirurgijn  Albertus Gerardus Advocaat.  
 
1823 
Dat Simon Bette inmiddels niet onbemiddeld is, blijkt o.m. uit een notariële akte d.d. 2 
augustus 182830 waar hij in verband met de Zeeuwse wagenmaker Jacob Kouten en diens 
vrouw Neeltje Kamp te Stavenisse, die een obligatie hebben opgesteld op naam en ten laste 
van de Dinteloordse veearts Leenardus van Turnhoud voor een som van 575 guldens, voor 
deze veearts in gaat staan: ‘onder borgtocht31 van Simon Bette en Hendrik Segboer’ te 
Dinteloord, welke is gepasseerd en getekend in huize Van Turnhoud op de Oostvoorstraat te 
Dinteloord.  
Wat de aanleiding is dat Catharina van de Berg, weduwe van Adriaan Adriaanszn. van Dis 
(sr.)32, moeder van Erkje van Dis en daardoor eerste schoonmoeder van Simon Bette op 24 
september 1823 twee percelen zaailand van 4 bunder 47 ellen en 51 palmen33, gelegen in de  
Dintelpolder, voor 2048 gulden verkoopt aan de Dinteloorder man in bonus Jan van 
Haaften34 (gehuwd met Adriana van Rijkevossel), zal wel altijd onbekend blijven.35  

                                                             
29 Opmerkelijk is dat in dit jaar de woonplaats en het huisnummer alsook het beroep van de aangevers in de 
overlijdensakten worden vermeld! Vriens woont volgens deze opgave in huis nummer 100 en Johannis Vissers 
in nr. 46. Uit omliggende akten blijkt winkelier Pieter van Lent te wonen in huis nr. 143, rentenier Johannis Bom 
woont dan in nr. 134 en bouman Marijnus Bom in huis nr. 212. Timmerman Willem de Rooij op nr. 120, 
logementhouder Pieter Vriens op nr. 133. Willem de Rooij en Johannis Vissers tekenen regelmatig mee. De 
familie Van Lent is overigens door huwelijk verwant met de familie Van Dis evenals Vriens met Timmers, etc.  
30 NA Dint. (806), Not. Hendrik Struijck van Bergen, minuutakten 1823, nr. 39 (sch.p. 151). 
31 Borgtocht is de overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar 
moet verrichten jegens de schuldeiser zelf na te komen indien de schuldenaar in gebreke blijft. 
32 Bouman en in 1795 schepen van Dinteloord. 
33 Na 1820 wordt de metrieke maat aangehouden en is een bunder is een hectare (1000 m2), een roede een 
are (10 m2) en ellen zijn centiaren. Een palm is dan 10 centimeter. Toch wordt in deze akten ook nog vaak naar 
het oude maatsysteem verwezen. 
34 Zie de studie over de boeiende ‘Jan van Haaften (1765-1829)’, met een schat aan informatie over o.m. het 
Dinteloord van begin 19de eeuw, door J.F. Kengen in Cultuurhistorische Vereniging Nyen Aenwas van Nassau, 
jaarboek 1995, jaargang III p. 57-85).  
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Simon Bette zal wellicht de afgelopen jaren  dit zaailand voor haar hebben bewerkt, gezaaid 
en ervan geoogst, maar blijkbaar is er geld nodig en moet er daarom bezit worden verkocht. 
Haar man is in 1810 overleden en vanaf 1813 heeft Simon met haar meegewerkt op de 
hoeve Van Dis in de Dintelpolder. Waarom na 10 jaar een huis in het dorp, blokken zaailand 
en aandeel in de meestoof verkopen? Het is heel goed mogelijk dat dit nodig was om de 
lopende rekeningen, pacht, lonen en lasten te betalen en de hoeve in moeilijke tijden 
draaiende te houden. 
 
 1823 

Gedurende de zomer van 1823 maakten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp een tocht 
door de Noordelijke Nederlanden. Ze begonnen in Holland en eindigden  in Zeeland na een 
reis over de Zuiderzee, door de drie noordelijke provincies, daarna Overijssel, Gelderland, 
Utrecht en Noord-Brabant. De twee jongemannen kenden elkaar van de rechtenstudie in 
Leiden en van de literaire groep die ontstond rond de dichter Willem Bilderdijk. Nadat Van 
Lennep zijn studie had voltooid, nodigde hij Van Hogendorp uit voor een voetreis door 
Nederland. Ze vertrokken op 28 mei. Onderweg maakten ze aantekeningen. Alles wat maar 
even het vermelden waard leek, werd genoteerd: opmerkelijke klederdrachten, allerlei 
soorten van genoegens en ongenoegens, van het reizen per trekschuit en diligence, de 
provinciale preken tot de vele ontmoetingen met plattelandsbewoners. Het wemelt in het 
reisverslag van jonge mejuffrouwen. Jacob van Lennep zou zijn aantekeningen omwerken tot 
een boek en daarbij zijn eigen indrukken en oordelen alsook die van zijn vriend Dirk 
weergeven. Tot een uitgave tijdens zijn leven kwam het niet. Het manuscript werd pas 
uitgegeven in 1942, met groot succes. Onder de titel Nederland in den goeden ouden tijd gaf 
het een impressie van het vrije Nederland van de noordelijke helft van het koninkrijk van 
Willem I, tien jaar na de Franse bezetting.36 
 

 

                                                                                                                                                                                              
35 Behalve de verkoop van de twee stukken zaailand, verkoopt ze tevens een huis, hof en erf, gelegen aan de 
Westvoorstraat met tevens een erf gelegen ‘achter het voormelde huis, tussen de brandsloot en de 
Westachterstraat’ nr. 183A aan Arnoldus Petrus Klerck (verver) voor 1735 gulden en als derde koop is daar een 
blok zaailand ‘aan het dorp’ van 42 roeden, 60 ellen en 73 palen (ofwel oude maat 3 gemeten en 105 roeden) 
en een zestiende aandeel in de meestoof van Prinsland. Het gaat hier om uit erfenis verkregen land en huis. 
Dat alles in vier porties bij elkaar voor het totaal van 5778,66 gulden. Bij zulke bedragen kan het b.v. betrekking 
hebben op het willen uitbetalen van een kindsdeel bij volwassenwording van een kind. Van de acht kinderen 
die Adriaan Adriaansz van Dis en Caatje van den Berg kregen leefde er in 1823 nog slechts een: Adriaan 
Adriaansz jr. (1786-1867), die we hierboven zo vaak zijn tegengekomen als zwager van Simon Bette. Dit enige 
nog levende kind Adr. Azn van Dis is in 1823 37 jaar oud, gehuwd en gezeten bouman. Uit de gegevens van de 
genealoog dr. ir. Mc Lean (De descendenten van Adriaan Meeusz van Dis 1713-1776 in De Brabantse Leeuw 
jaargang 22 nr. 11 en 12, nov. dec. 1973) kunnen we opmaken dat deze Adriaan Adriaanszn van Dis (jr) rond 
1820 bouman was, maar in 1826 arbeider, in 1848 grafmaker, in 1850-1852 visser en zoals wij al gezien hebben 
in 1867 klapwaker (noot 12 p. 271). Van de 9 kinderen die Adr. Azn van Dis en Adriana Vogelaar krijgen tussen 
1808 en 1825 overlijden er 4 op (zeer) jonge leeftijd. Op 27 oktober 1817 verkopen deze Adriaan Adrzn van Dis 
en Adriana Vogelaar een hoeve en land voor 15.596 gulden (not. Dint.) en in 1818 wonen ze,  zoals we 
hierboven aantoonden in de Oude Princelandse polder. Waarom heeft Adriaans moeder Catharina van den 
Berg in 1823 zoveel land en goed verkocht? J.H. Kengen (zie noot 20) verwijst naar het Notarieel Archief 
Dinteloord met de gegevens ‘Nadi 820-47’, welke nu verouderd zijn. Maar het gaat om stukken die verleden 
zijn bij notaris Hendrik Struijck van Bergen, nu te vinden onder NA Dinteloord 806 0031: Minuutakten 1823, 
sch.p. 175 vv. Opm.: de zoon Cornelis van Dis, het tweede kind van Adriaan Adrzn van Dis en Adriana Vogelaar 
(geb. Dinteloord 10 juli 1811) nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht35, woont 6 dec. 1890 te Hoogeloon, een 
dorp in de Noord-Brabantse gemeente Bladel. Een brief van Cornelis van Dis is in dossier Van Dis (CBG). 
36 Zie de prachtige weergave in ‘De zomer van 1823. Lopen met van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door 
Nederland. Bezorgd door Geert Mak en Marita Mathijsen, Zwolle 2000 (2).   
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1824 
9 Februari wordt op de hoeve Dintelpolder huis nr. 269 Izaak Johannis Bette geboren, het 
zesde kind van de 35-jarige bouman Simon en zijn vrouw bouweresse Elizabeth, die dan 
eveneens 35 jaar is. Winkelier Pieter van Lent en timmerman Willem de Rooij zijn getuigen. 
In 1824 wordt de pacht van de Dinteloordse domeinboerderijen opnieuw onderwerp van 
vele notarisakten, zie pagina 4 en 5 van de Notariële archieven van Dinteloord van notaris 
Hendrik Struijk van Bergen in het Repertoire van het jaar 1824. De domeinboerderijen 
worden breedvoerig beschreven, alsook de pachters genoemd. Akte 44 gaat over de hoeve 
in de Mariapolder waar Simons moeder Johanna Vissers woont en werkt. De akte is van 30 
juni. Ze betaalt 1546 gulden pacht per jaar en heeft als borgen Johannes Bom en Leendert 
Corn. Vissers, rentenier en bouman te Dinteloord.  
 

 
 

In de akten zelf komen we dan op een uitgebreide beschrijving van wat de pacht van 
domeinboerderijen allemaal inhoudt en worden de pachtboerderijen beschreven.37  
 

 
 
Vanaf sch.pag. 101 (tot en met 115) worden alle 12 de domeinhoeven met hun pachters in 
de verschillende polders benoemd en beschreven, sommige zelfs met de voorgaande 
pachters.38  

                                                             
37 Notariële archieven Dinteloord (806),  Notaris Hendrik Struijk van Bergen, Minuutakten 1824 sch. p. 101 e.v. 
Opmerkelijk is dat de pachtprijs die in 1816 betaald moest worden vele malen hoger is. Niet op te brengen…?  
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38 De dan huidige pachters (en hun jaarlijks pachtgeld) zijn: Leendert Breure -1318 gulden, Adriaan Borgers was 
de laatse pachter, maar op deze pacht is nu niets geboden, Simon Breure -1602 g., Willem Stevens -1891 g., 
Govert Janse UitdeWilligen -1465 g., Cornelis Tholenaars -1016 g., Mathijs den Engelsen -1378 g., Johannes 
Huismans -1242 g., Adriaan den Engelsen -1791 g., de weduwe Johannes Veermans: Johanna Vissers –
pachtgeld 1586 gulden per jaar, Adriaan Testers -1469 g. en Mathijs Blaskens -1596 g. Dan volgt nog een stuk 
zaailand voor Leendert Segboer dat hij pacht voor eenjarige mede 141 g.  
De opgave van de verschillende boerderijen en stukken land is zeer duidelijk beschreven en de oppervlakte is 
nu in bunders en roeden. Heette de ouderlijke boerderij van Simon (indertijd van vader Isaac Bette en nu van 
moeder Johanna Vissers, weduwe Johannes Veermans) in 1816 nog de elfde hoeve, nu ‘het 10de Parceel met 
bouwhof’; de pacht wordt voor de komende 7 jaren per jaar vastgelegd en ervoor getekend.  
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1825 
17 september 1825 wordt in huis nummer 50 de kleine Johannes bij Adriaan van Dis en 
Adriana Vogelaar geboren. Zeven weken later wordt dit kindje op 3 november aangegeven 
als overleden (in huis nr. 53). De vriendenkring zal hebben meegeleefd.  
 
Dit is een veelbewogen jaar geweest voor Simon en Elizabeth en hun familieleden. Zowel de 
eerste schoonmoeder van Simon, Catharina van den Berg, de bouweresse met wie ze de 
hoeve in de Dintelpolder runden, alsook Simons moeder Johanna Vissers die de boerderij 
van Simons vader Isaac en pleegvader Johannes Veermans bestuurde, hebben in dit jaar 
besloten van hun  roerende goederen veel te gelde te maken.  
 
Wanneer eigenaren van grond of huis geld wilden opnemen voor hun ‘oude dag’, besloten 
ze vaak hun eigendommen te ‘bezwaren’ met een hypotheek. Pachtende polderboeren 
hadden hun eigendommen in het roerend goed zitten, zoals beesten, wagens en huisraad. 
Wanneer een weduwe-bouweresse niet langer de boerderij kon of wilde runnen, werden 
deze roerende goederen tijdens een openbare veilig aan de hoogste bieders verkocht. De 
opbrengst van zulke veiligen vormden dan de oudedagvoorziening van die tijd. In de 
notariële akten komen we met een zekere regelmaat zulke verkopingen van roerende 
goederen tegen. Het is wel opmerkelijk dat zowel Simons moeder als zijn eerste 
schoonmoeder in hetzelfde jaar alles verkochten en (beiden?) verhuisden naar een woning 
in het dorp. Een bijverschijnsel van deze verkopingen is, dat we een fraai inkijkje krijgen in de 
bezittingen van onze voorouders. Het gaat dan om zaken die van doen hebben met de 
dagelijkse inrichting van hun leven, de beesten die ze dagelijks voerden, de wagens waarmee 
ze reden, de koeien die ze molken, de schilderijen, de boeken en de gewone dingen om hen 
heen, de huisraad.  
Van Catharina van den Berg heb ik het ‘extract authenticq’39 met betrekking tot de openbare verkoping van roerende 
goederen opgezocht, maar in de notariële akten is alleen een cover zonder inhoud gevonden. Een vraag erover aan de 
archiefdienst Bergen op Zoom leverde het volgende antwoord op: Ik moet u teleurstellen, het is geen 1 april grap uit 1825 maar 
het door u gezocht extract is niet aanwezig. Uit de opmerking bij nr. 24(& 25) in het repertorium uit 1825 van notaris Hendrik Struijk van 
Bergen, zie deelnummer 059 (digitaal blz. 2) blijkt dat die niet aan registratie onderworpen is en is dus niet bewaard . Zie: 
http://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/0e6826e0-4843-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/na/start/1?sort=register_custom_i_deelnummer&direction=asc&image=8fa2adc0-a0dc-7f6f-221c-6571582fbcfc. 
 
Van Johanna Vissers heb ik eveneens de minuutakte opgezocht waarin alles beschreven staat wat ze volgens akte 50 d.d. 
25 juli 1825 verkoopt aan boerderijdieren, rijwagens en huisraad via notaris Hensdrik Strujk van Bergen openbaar ‘aan de 
meeste en genoeg biedende’. Zie: 
 https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/f74ed792-4842-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/na/start/182?sort=register_custom_i_deelnummer&direction=asc&image=e6a6f2d4-5a89-e243-44f4-
2683a64398c7    . 
Het volgende valt op: 

• De verkoop heeft plaats in Johanna’s pachthoeve in de Mariapolder en de kopers 
worden met naam en woonplaats genoemd. 

• Simons moeder, Johanna Vissers, verkoopt per stuk 13 paarden (gezamenlijke prijs 
1357 gulden, dat is ruim 100 gulden per paard, waarvan het duurste een zwart 
ruinpaard gekocht wordt door Jan Baptist Gabriels voor 165 gulden.    

• Dirk van der Made uit Klundert koopt flink wat: paarden, koeien en huisraad. 
• Johanna verkoopt 29 koeien, 6 ossen en 7 kalveren. De duurste koe gaat naar haar 

schoonzoon Marijn Bom te Prinsland voor 85 gulden, die overigens ook nog een 
‘vette grijze os’ in de wacht sleept voor 54 gulden. De een na duurste koe is een grijze 
bonte melkkoe, deze gaat naar haar zoon Simon Bette voor 76 gulden. De veekopers 

                                                             
39 NA Dint. (806-0033 aktenr. 50, sch.pg. 180), d.d. 25 juli 1825. Het gaat om paarden, beesten, bouw- en 
melkgereedschappen. Alles wat beneden de twee gulden wordt verkocht moet de koper dadelijk betalen.  



283 

komen van Roosendaal, Steenbergen, Klundert, Willemstad, Gastel, Buitensluis, 
Prinsland, Bergen op Zoom, Fijnaart en Dinteloord. 

• In totaal gaat het om 55 boerderijdieren. 
• Ze verkoopt aan grotere bouw- en melkgereedschappen: 4 ‘wagens’, een rijkar, een 

speelwagen, 3 aardkarren, 3 ploegen, 6 eggen, een meede, een paardzwingel, een 
rolblok en een kafmolen. 

• Dan komen we toe aan een karn, een kast, een ijzeren kroon, een karnstoel, een 
spekbak, een wasstoel, een droogrek, een rustbank, een meelkist, een vleeskuip, 
tonnen, een roomton, een botervloot, drie melktonnen (waarvan Simon Bette de 
duurste koopt voor 3 gulden 30; rekjes, koekepannen, een boomhak, een snoeibijtel, 
een kruiwagen en ga zo maar door, waterbak, snijbak, vleesbak, bierstelling, pagina’s 
lang tot het die dag 3312,25 gld. heeft opgebracht… en de volgende dag het verder: 

• Een partijtje wordt beschreven als ‘enig hout’ en daar zijn dan 15 partijen van. 
• Drie banken, een paar visnetten, planken, een vuurijzer, mollenvallen, een koolijzer 

en 8 tonnen (waarvan Simon Bette er een setje koopt), zeven, manden en een 
boterpot, een paar kruiken gaan naar diverse leden van de familie Vissers en een 
onbestemde pot naar Simon Bette. 

• Een geweer wordt verkocht voor een gulden en een lantaarn voor 80 cents. Een 
emmer, een ijzeren pot en een koperen ketel en een aantal koperen schotels. Een 
aantal moren en andere ketels, kan, tinnen  schotel, kuip, een paar tinnen 
bierkannen, een olie-en-azijnstel, twee kandelaren, een peperbus, waterpot, 
strijkijzer, domper, een lamp, een schopje en dat is dan ook iets wat Simon Bette 
aanschaft en direct zal moeten betalen.  

• Twee zetstokken, een kapmes, een bak met messen, borden, schotels en kommetjes 
en daarvan neemt behalve de Dinteloorder Brigadier ook Simon voor weinig een 
setje van vijf mee naar huis.  Zwager Marijn Bom houdt het op een trekpot (thee).  

• Dan zijn er twaalf sets van vier kommen te koop en Simon slaat weer een slag met 
zo’n viertal. Porcelijnen borden gaan naar Maria Vissers, Johanna’s zuster gehuwd 
met Marijn Bom, die later nog vijf kommen meeneemt. Daar komen nog een paar 
sets kommen en twee spiegels. 

• In totaal worden er nota bene 21 schilderijtjes geveild, waarvan Simon en zijn tante 
Maria Vissers er elk twee meenemen, wellicht als herinnering.  

• Een ijzeren lat, maar ook negen boeken (zonder titelopgave, jammer…), die naar 
Notaris Hendrik Struik van Bergen gaan, drie naar Van Looijen, negen naar 
onleesbaar en nog eens negen naar Bastiaanse en nog eens naar Jan Vissers; al met 
al toch een aardig aantal boekwerken. Simon neemt ook een stapeltje mee.  

• Jan van der Made koopt een bed en hoofdpeluw voor 47 gulden en A. Boluit koopt 
ook een bed voor 42 gulden. Simon koopt een eenvoudiger bed voor 15 gulden, 
mogelijk het bed waar hij zelf vroeger in geslapen heeft…  

• Kussens, tafels en houtbak, een kastje verwisseld van eigenaar, van Johanna naar 
Marie Vissers. Zwager Jan van ’t Hof koopt een klok voor 17 gulden. 

• Daaarna gaan de stoelen in de verkoop naar C. Mol en A. Boluit en ook Simon koopt 
er twee evenals zijn tante Marie/Maria Vissers.  

• Dan ontstaat er opeens een enorm gekakel: de eerste set van elf hoenders worden 
getoond en C. van de Wal wordt de nieuwe kippenboer. Ene J. Mol gaat met het 
tweede kakelende elftal naar huis. Maak me los…  
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• Het geheel heeft in twee veilingdagen fl. 3946,91 opgebracht en met dat bedrag gaat 
Johanna Vissers proberen haar leven een nieuwe wending te geven: de oude dag. 
Later zal blijken dat ze nog lang niet alles in de rams heeft gedaan, want er volgen 
een aantal jaren later nog twee openbare veiligen op haar naam.  

• Schout Joost Jiskoot heeft de hele zaal begeleid samen met dijkbode Gerard van 
Saarloos en Johanna Vissers, wed, J. Veermans tekent ervoor. Dappere vrouw.  

 

 
 

Aan het einde van dit jaar 1825, op 26 december, wordt in huis nr. 269 van de Dintelpolder 
het zevende kind van Simon en Elizabeth geboren, dochtertje Anna Maria. Getuigen zijn de 
voor ons onbekende pakkendrager Jacob Gerrit Koen (32 jr. ) en de 28-jarige arbeider 
Bastiaan Pietjouw, die mogelijk bij Simon in dienst is. De vriendenkring zal hebben 
meegeleefd… 
 
1826 
Simons moeder Johanna Vissers verhuist met haar dienstbode Antje Groenendijk 12 mei 
1826 naar Dinteloord wijk B met niet aangegeven huisnummer, maar zie blz. 211 van deze 
duografie: het blijkt Oostvoorstraat 59, waar ze bij de aan de familie Bette bekende 
timmerman Frans de Rooij en diens vrouw Adriana van Tooren en hun gezin inwonen.  
 
Samen met Adriaan den Engelsen treedt Simon Bette op als getuige bij een openbare 
verkoping van 34 kavels bomen, zoals beschreven door Notaris Hendrik Struik van Bergen 
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(NA Dint. inv. nr. 806 deelnr. 0034 aktenr. 8, 4 maart 1826). We mogen hieruit opmaken dat 
Simon een bekende en gerespecteerde bouman in Dinteloord was.  
 

 
 
 
Op 26 juli 1826 overlijdt Elizabeth Maria Bom, het driejarige dochtertje van Marijnus Bom en van 
Maria Bette, in hun huis, nr. 212. De 39-jarige timmerman Johannes Vissers en de 36-jarige 
bierbrouwersknecht Simon Vissers zijn de aangevers, zoals ook bij volgende akten. Alsmaar door 
verdriet in de vrienden- en familiekring. 
 
 1826 

In de jaren 1825 en 1826 wordt de gehele Dinteloordse gemeenschap ‘op papier gezet’. Die 
klus is afgemaakt in 1826 met wijk D, verschillende polders die om Dinteloord liggen en tot de 
gemeente behoren. Het bevolkingsregister van 1825 bestrijkt de wijken A,B en C, waarbij het 
voor wijk A gaat om het dorp Dinteloord met de huisnummers 1 tot en met 80, bij wijk B idem 
het dorp, maar dan worden vreemd genoeg geen huisnummers meer genoemd.  Wijk C 
betreft het Oudeland, waar we de Prinslandse Polder onder moeten rekenen, waar de huizen 
ook niet genummerd worden. Wijk D bevat de telling van 1826 betreffende de overige 
polders, ongenummerd en naar dat is naar ons inzicht buitengewoon onhandig en jammer. 
Er zijn in de negentiende eeuw opnieuw bevolkingstellingen uitgevoerd en wel in de jaren 
1829, 1839, 1860-1870 (met klapper), 1860-1875 met alfabetische indicering, 1862-1879 met 
de dienstboden, 1875-1929 opnieuw met alfabetische indicering. Door die hele reeks komen 
we zeer veel Dinteloorders en hun woningen op het spoor. 
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De gemeentebesturen in Friesland worden ‘op last van de Koning' door de gouverneur 
aangeschreven, ‘om zoo spoedig immer mogelijk, plaatsen buiten de Kerken aan te wijzen, 
geschikt om de lijken ter aarde te bestellen, en om te zorgen, dat niet meer in de Kerken 
begraven worde'. De maatregel volgt op een uitbraak van cholera in de provincie. De ziekte 
wordt overgebracht via besmet water, dat kan door het drinken van besmet water maar ook 
door het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen of door het eten van 
groente die in besmet water is gewassen. Ook door contact met ontlasting of braaksel van 
een patiënt kan men besmet worden. Om de ziekte te voorkomen moet men hygienisch te 
werk gaan, oppassen met rauw eten of onzuiver water.  
 
Op 25 juli 1832 kwam in Scheveningen een boot aan met daarin een aantal botersmokkelaars 
die vanuit Engeland terug naar Nederland kwamen. Deze mannen brachten (voor het eerst of 
opnieuw?) de ziekte cholera mee , die zich in rap tempo verspreidde over het hele land. Deze 
epidemie duurde tot januari 1833 en had aan 5000 mensen het leven gekost. De ziekte 
verspreidde zich naar Den Haag en Rotterdam en van daar uit naar andere delen van het 
land. Zo werd Nederland in de negentiende eeuw geteisterd door vier cholera epidemieën: 
1832-1833, 1848-1849, 1853-1855 en 1866-1867. 
 

1827 
1 Maart 1827 overlijdt de negentienjarige Maria Elizabeth Bom in het huis van haar ouders, 
Marijn Bom en Maria Bette in de Prinslandsepolder. Wat zal het hart vader-en-moederhart 
van verdriet wenen, als het zoveel verlies in zo korte tijd te verduren krijgt… Maria Elizabeth 
is een nichtje van onze Bette’s.                                                   
 
1828 
19 maart 1828 wordt in het huis staande in de Mariapolder nr. 231 Johannis Izaak Bette 
geboren. Johannis Izaak zal de stamhouder voor ons geslacht Bette zijn. We merkten al 
eerder op (blz. 243-245), dat  Simon en Elizabeth in elk geval tussen de geboorte van Anna 
Maria (eind december 1825) en de geboorte van Johannis Izaak (maart 1828) verhuisd zijn 
van de Dintelpolder naar de Mariapolder. Bedenkend dat Johanna Vissers in mei 1826 naar 
het dorp verhuisde, zal het wel rond die datum geweest zijn dat Simon en Elizabeth naar de 
hoeve in de Mariapolder kwamen om daar, op de voor Simon bekende en ouderlijke 
boerenhoeve, hun leven en werk voort te zetten.  
 
19 juni overlijdt op 42-jarige leeftijd gemeentebode Johannis Vissers. Hij is de zoon van 
Anthony Vissers en Francijntje Bette en dus een neef van Simon. Johannis Vissers laat 
Apolonia Zegboer als weduwe achter. Timmerman Willem de Rooij en ‘kledermaker’ Pieter 
van Boksel zijn de aangevers.  
 
 1828 

Enkele totaal verschillende gebeurtenissen uit dit jaar: 
4 april krijgt de Nederlander Caspard van Houtten een brevet, omdat hij de zuivere chocolade 
ofwel oplosbare cacaopoeder heeft uitgevonden. Hij heeft tot op de dag van vandaag naam 
gemaakt. De eerste chocoladefabriek verrees overigens in 1728 in Engeland. In 1760 kwamen 
er fabrieken in Duitsland en Frankrijk. In 1819 werd voor het eerst Zwitserse chocolade 
gefabriceerd. In 1813 begon Blooker met de productie van cacao en chocolade in Nederland 
en in 1828 deed Casparus van Houtten sr. deze belangrijke uitvinding, waarmee op 
eenvoudige wijze het vet van de cacaomassa kon worden gescheiden. Deze techniek kreeg 
wereldwijd navolging. Eind 18de eeuw begon chocolade in prijs te dalen, waardoor ook 
‘gewone mensen’ het konden betalen. 



287 

 

 
 

Middelburgsche Courant 1 maart 1828, herdichten van Mark en Dintel 
 

1829 
Hartje zomer wordt Adriana Johanna als negende (en zo wij nu weten laatste) kind van 
Simon en Elizabeth Bette in hun hoeve, Mariapolder nr. 233 geboren en in het 
bevolkingsregister van Dinteloord ingeschreven (voor meer hierover, zie blz. 244).  
 
1830 
Twaalf februari overlijdt op zestienjarige leeftijd in de ouderlijke hoeve de jongedochter 
‘Katharina’ Bette. De woning waarin ze overleden is, wordt dan, zoals ook later, aangemerkt 
als huis nr. 7 wijk D. Of Katharina door een ongeval of ziekte gestorven is, zullen we niet 
weten, maar een jong meisje van deze leeftijd verliezen, zal de ouders voor het leven 
getekend hebben.40 Zulk verdriet gaat nooit meer weg, wordt niet verwerkt, blijft je altijd 
bij… De wereld is daarna nooit meer dezelfde.  
Uit de direct omliggende overlijdensakten blijkt, dat er zeer veel jonge kinderen na elkaar 
sterven in die wintermaanden van 1830: 6 jaar, 3 jaar, negen maanden, 8 jaar en vijf 
maanden, 1½ jaar, 6 jaar, 5 jaar, drie maanden, elf maanden, 7 jaar, 14 jaar, 3 jaar, 1 jaar, 7 
jaar, 22 jaar, 6 jaar, vier maanden, drie jaar en daartussen 1 oudere, Johannes Vogelaar, 34 
jaar…  Wat een groot verdriet in vele gezinnen van Dinteloord, in de polders en in het dorp. 
 
 1830 

Dit is het jaar van de Belgische Revolutie, ook wel de Belgische opstand of Belgische 
omwenteling genoemd. Het is de burgerlijke revolutie in 1830 tegen koning Willem I die tot 
de onafhankelijkheid van België heeft geleid.41 
 
De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond niet op zichzelf. In heel Europa 
ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes van na het Congres van 
Wenen in 1815. Na de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk kwamen ook de Polen in opstand 
tegen de Russen, de Italianen tegen de Oostenrijkers en de Ieren tegen de Engelsen (met een 
oorlog van 1831 tot 1836). 
 

                                                             
40 Uit het gezin van Simon en Elizabeth overlijden twee van de negen kinderen op jonge leeftijd (Katharina 16 
jr., Isaac Johannis (1) 31 dagen), de anderen op volwassen leeftijd. Vijf van hen blijven ongehuwd Jacob, 
Johanna, Isaac Johannis (2), Anna Maria, Adriana Johanna, en twee trouwen. Maria (1822) huwt met Gerardus 
de Nijs en voorvader Johannis Isaac (1) huwt met Elizabeth van der Vliet en zet de stamboom Bette in 
mannelijke lijn voort.   
41 De bron van deze historische stukken over de Belgische Omwenteling en de Tiendaagse Veldtocht is 
Wikipedia, daaruit een vrije weergave. 



288 

Willem I had, zoals alle Europese regimes van na 1815, een autoritaire regeerstijl. Zo 
voortvarend als hij de economie stimuleerde, zo conservatief was zijn politiek. In bestuur en 
legerleiding waren de Zuid-Nederlanders zwaar ondervertegenwoordigd, hoewel ze een 
groter deel van de bevolking en het leger uitmaakten. De taaldwang zorgde voor de nodige 
weerstand in het Zuiden, waar niet alleen Wallonië Franssprekend was, maar ook de adel en 
de bourgeoisie in Vlaanderen. De katholieken, die de meerderheid van de bevolking 
uitmaakten, eisten vrijheid van onderwijs en godsdienst en de nieuw-liberalen hadden 
bezwaren tegen de repressieve regeerstijl van Willem I. Dit leidde tot een samengaan van 
jonge en besliste intellectuelen. Toen dit unionisme aan kracht won, werd de afscheiding een 
werkelijk alternatief. 
 
In 1829 al verhevigde de oppositie van de zijde van de Zuid-Nederlandse parlementsleden 
binnen de Staten-Generaal. De burgerij uitte haar ongenoegen door het organiseren van 
'patriottische banketten' en het sturen naar Den Haag van door velen ondertekende 'petities' 
nam hand over hand toe. Het strafrechtelijk beteugelen van de oppositie maakte alleen maar 
dat 'martelaars' (zoals Louis de Potter) nationale bekendheid kregen en in sommige kringen 
tot het heldendom werden verheven. 
 
26 augustus 1830 vervangen de eerste twee Belgische vlaggen, genaaid in het atelier van 
Marie Abts, de Nederlandse driekleur op de pui van het Brusselse stadhuis. 30 augustus 
trekken de prins van Oranje en prins Frederik een 6000 man sterke troepenmacht onder hun 
commando te Vilvoorde samen. Het begint te spannen tussen Noord en Zuid… Het 
regeringsleger reageerde op de kleine troepenmacht die de nieuwe Belgen in Brussel 
verzamelden, maar was niet voorbereid op een guerrillaoorlog in de nog middeleeuwse 
straten van de steden. Na gevechten her en der geraakte het leger in ontbinding en werd het 
bijna geheel uit de zuidelijke provincies verdreven, als het al niet overliep naar de Belgische 
zijde. Toen het regeringsleger (waarvan 2/3 Zuid-Nederlanders) na vier dagen strijd, met 
honderden doden en gewonden aan beide zijden, in de nacht van 26 op 27 september opbrak, 
begon de scheiding pas goed. Tijdens de gevechten in het park van Brussel kwam een 
revolutionaire regering tot stand: het Voorlopig Bewind.  
 
Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep op 4 oktober 1830 de 
onafhankelijkheid van België uit, 16 oktober roept kroonprins Willem, prins van Oranje, in 
navolging van het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van de Zuidelijke provincies 
(beneden de Rijn) uit. 
Een Nationaal Congres werd gekozen, een staatsvorm - de constitutionele monarchie - werd 
ingesteld, een naar de normen van de tijd liberale Grondwet werd uitgevaardigd en een 
koning werd gekozen die aan de mogendheden vertrouwen kon geven. 
20 december 1830 wordt op een conferentie van de grote mogendheden in Londen het recht 
op Belgische onafhankelijkheid erkend. 

 
 1831 

Er volgde een lange tijd van politiek geharrewar. Willem I weigerde aan de eisen van de 
Belgen tegemoet te komen, waardoor een scheiding onvermijdelijk werd. Als ultieme poging 
om zijn wil door te drukken, zette hij nog één keer het leger in42, waarvan al een deel in 

                                                             
42 Volgens Jeroen Koch in ‘Koning Willem I…’ een leger van 37.000 manschappen. Na de dreiging van een 
Franse legermacht wordt de aftocht geblazen en met de overwinningen bij Hasselt en Leuven lijkt de 
Nederlandse eer gered. Koch stelt de vraag: ‘Was de hele veldtocht bedoeld om aan koninklijke en Noord-
Nederlandse frustraties lucht te geven, een reflex van meer nationaal-psychologische dan van politiek-militaire 
aard?’. Evenals de zgn. heldendood van Jan van Speijk, die meende de eer van zichzelf en van de koning te 
verdedigen door zijn kanonneerboot op te blazen, hebben de veldtocht en het ‘sneven’ van vele jonge 
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paraatheid was gebracht bij het Noord-Brabantse Rijen. Op 2 augustus 1831 viel het bij 
Poppel België binnen. 
 

 
 

Het regeringsleger staat klaar, bij het Noord-Brabantse Rijen en in rijen. Horace Vernet, 1831 
 
Bijna iedere dag werd wel slag geleverd om de Belgische troepen terug te dringen. Daarin 
was het Nederlandse leger succesvol. Ook tijdens de slag bij Boutersem versloegen de 
Nederlanders een deel van de Belgische strijdmacht.  
 
Het was er nogal heftig aan toegegaan. Het paard van de opperbevelhebber, de prins van 
Oranje, werd door een kanonskogel getroffen. Prins Frederik bleef ongedeerd. Op het 
schilderij hieronder is te zien dat de prins het paard van een getroffen officier krijgt 
aangeboden. Het paard van de prins (links) kreeg later een genadeschot. De volgende dag, 12 
augustus, werd slag geleverd bij Leuven met een ander deel van het Belgische leger. Ook deze 
Belgen dreigden de slag te verliezen.  
 
Toen schoot het 70.000 man sterke Franse leger de Belgen te hulp. De prins van Oranje liet de 
Nederlandse troepenmacht terugtrekken. Hij sloot diezelfde dag nog een wapenstilstand. 
 

 
 
De slag bij Bautersem, 12 augustus 1831, gedurende de Tiendaagse Veldtocht. Nicolaas Pieneman, 1833 

 

                                                                                                                                                                                              
Nederlanders  weinig tot niets bijgedragen in de politieke en nationale verhoudingen. België was en bleef een 
eigen staat, een sterk liberaal-democratische natie, afgescheiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.  
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1831 
Dit jaar worden er voor negen pachtboerderijen en verschillende stukken land van de 
domeinen door de rentmeester en de bouwlieden nieuwe pachtafspraken gemaakt: 
 

 
 
NA Dinteloord 806 0065, Not. Hendrik Struijk van Bergen, Repertoire 1831 juli – 1832 akte 
20, 22 juli-6 aug. ‘31 
 
De hoeveelheid tekst en brede inhoud van de afspraken vormen een boekwerk op zich 
(sch.p. 62-89  in totaal 33 uitgebreide pachtartikelen en per ‘parceel’ soms nog eens extra, 
alles per hoeve gespecificeerd en ondertekend door de pachters en hun borgen, waarbij de 
9de hoeve die van Simon Bette betreft, hieronder iets eruit): 
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Het negende parceel betreft de bouwhof in de Mariapolder, waar de Bette’s wonen en werken. 
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Uit deze pachtafspraken komen ook een aantal specifieke gegevens naar voren: 
 

• We lezen over een tiendheffing, met betrekking tot o.m. het tiende lam en de elfde 
schoof; bijbelse termen herleven. 

• De bouwlieden die domeinpachters zijn hebben allen twee ‘borgtogten’nodig, die 
meetekenen. 

• Simon Bette moet jaarlijks aan pacht 1727 gulden opbrengen (in 1824 nog 1546 gld.) 
• Zijn moeder Johanna Vissers, weduwe Johannis Veermans, die getekend wordt als 

rentenierster (ze leeft inderdaad van haar verkochte roerende goederen), is Simons 
eerste borg; de Dinteloordse meestermetselaar Johannis Heiboer is de tweede borg. 

• De pachthoeve heet hier een ‘bouwhof, zijnde de zevende in de Mariapolder’ met al 
het land en de behorende dijkgedeelten worden nauwkeurig beschreven. Het is bij 
elkaar 60 bunder, 44 roeden en zeven ellen. 

• Op het moment van tekenen van de pacht (juli/augustus 1831) wordt de hoeve nog 
bewoond en gebruikt door de vorige pachter, Johanna Vissers, Simons moeder. 

• Simon Bette is wat betreft pachtgeld op Willem Steevens (2160 gulden) en Adriaan 
den Engelsen (2004 gulden) na de derde pachter. 

 
1832 
Herbergier Gerard Steevens en gemeentebode Gerard van Saarloos geven in de zomer van 
dit jaar, op 5 juli aan het gemeentehuis van Dinteloord te kennen dat diezelfde morgen in 
het huis nummer 47, wijk C (Prinslandse polder), bouman Marijnus Bom op de leeftijd van 50 
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jaar is overleden. Marijn is de echtgenoot van Maria Bette, en daarmee de ons bekende 
zwager van Simon en Elizabeth.  Zij gingen, naar we uit de bronnen begrijpen, redelijk veel 
met elkaar om. De oorzaak van Marijns overlijden is en blijft onbekend. Dat de doodsoorzaak 
soms wel wereldkundig wordt gemaakt, blijkt uit onderstaande rouwannonce van een 
inmiddels bekende Dinteloorder, dokter Advocaat: 
 

 
 

Opregte Haarlemsche Courant 12 -4 183243 
 
Hanna da Costa-Belmonte, de vrouw van de dichter en Reveil-voorman Isaäc da Costa, 
beschrijft van 1820-1865 in een dagboekje  onder meer de innerlijke gevoelens die er bij 
haar waren vanwege haar vele zwangerschappen (18), de moeilijke bevallingen en vele 
miskramen (9) en het verlies van zes van haar 9 kinderen. Behalve een soort dagelijkse 
kroniek van wat ze meemaakte en wat er in haar omgeving gebeurde, schrijft ze ook over 
het verdriet dat het gewone leven in de 19de eeuw aan ouders gaf, waarin vooral emotionele 
uitingen opvallen. Uitingen mogen vandaag de dag anders beleefd worden, emoties doen 
dat niet. Historicus en Reveil-kenner dr. O.W. Dubois bezorgde een uitvoerig geannoteerde 
en van een uitgebreide inleiding voorziene uitgave van dit 19de eeuwse document. In deze 
integrale uitgave van de dagboekjes van Hanna (Nancy) da Costa-Belmonte (1800-1867), 
komt het dagelijks leven aan de orde van het gezin Da Costa. De tekst is deels kroniekmatig, 
deels reflectief, met veel aandacht voor het omgaan met en de verwerking van ziekte en 
dood. Dubois heeft deze dagboekjes uitgegeven om een inzicht te geven in het negentiende-
eeuwse vrouwenleven (in de hogere standen en Reveil-context) en om een ontmoeting te 
bieden met een geloofsgenote over de tijden heen.44 

                                                             
43 Bron: Delpher (http://www.delpher.nl/), een rijke digitale zoekbron voor historici met ruim 1 miljoen 
Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften en 8 miljoen Nederlandse krantenpagina’s uit de 17de t/m de 20ste 
eeuw. De chirurgijn A.G. Advocaat die in 1832 in de Opregte Haarlemsche Courant het overlijden van zijn 
geliefde vrouw bekendmaakt, is de ons bekende ondertekenaar bij diverse Dinteloordse geboorteakten (zie 
ook onder 1822 en noot 16 p. 272).  Bij een zoekopdracht naar eventuele Bette’s komen we in de daar 
aanwezige gedigitaliseerde kranten (tussen 1815 en 1850) de verkoop van de boedel na het overlijden van 
Simon Bette tegen, alsook de nieuwe pachtinschrijving van de door hem tot zijn overlijden bewoonde hoeve. 
Simon Bette wordt daarbij tot twee maal toe als pachter met name genoemd (een maal met slot-n en eenmaal 
zonder). Er valt tevens een goede en uitgebreide sfeertekening op te maken uit het lezen van een aantal van de 
kranten die verschenen in bv. een specifieke periode van deze 19de eeuw. Militaire bewegingen en 
krijgsverrichtingen alsook de religieuze en politieke situaties en veranderingen in binnen- en buitenland 
worden op de voet gevolgd en uitgebreid beschreven.  
44 Zie ook Christine Stam-van Gent, Puntkomma Essay ‘Alleen begaanbaar op de knieën, RD 19-09 2015. 
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1833 
Voor wat betreft dit jaar zijn er bij mijn weten geen archivale brongegevens van Bette’s of 
direct aanverwante families te vinden. Vandaar dat ik hier een aantal krantenknipsels 
bijeenbreng die opmerkelijke anderssoortige feiten bekend maken. Over de Dinteloordse 
dokter Advocaat en zijn gezin, begin 19de eeuw, een tijd-inkijkje met een verrassend slot…  
 

 
 
In de Opregte Haarlemsche Courant van 6 april lezen we over een van de in de voorgaande 
advertentie van de Dinteloordse ‘huisarts’ Advocaat genoemde twee kinderen, een wel 
enigszins apart geformuleerde huwelijksaankondiging. Het gaat hier om dochter Johanna 
Catharina de Borst Advocaat, die 27 maart 1833 trouwt met Everard Adriaan Tegel.45  
 
Het opmerkelijke van deze advertentie is (zo blijkt bij onderzoek van de geboorteakte van 
Johanna Catharina, Dinteloord d.d 20-7 1812), dat de bruid de naam van haar moeder na 
haar eigen voornamen heeft geplaatst gekregen en zo is als het ware een nieuwe 
achternaam geformeerd: de Borst Advocaat. Uit de uiteraard in het Frans opgestelde 
geboorteakte (1812) blijkt namelijk dat voor Johanna als voornamen officieel worden 
opgenomen: Johanna Catharina de Borst.  
 
Ik neem dit verschijnsel waar in de krant, de trouwadvertentie van april 1833, maar kom het 
behalve bij de geboorte van Johanna’s eerste kind Tegel in 1834 niet meer tegen.  Bij de 
geboorte van Johanna’s broer Leendert Aart in 1813 en Jacoba (1814), Alida Magdalena 
(1815), Johannis Albertus (1817), Henderina Alida (1818), Geertruij (1819), Jacobus Albertus 
(1821) doet zich het verschijnsel niet voor.  
 
Van de acht kinderen A.G. Advocaat en G. de Borst blijven slechts de eerste twee tot 
volwassenheid in leven. Dokter A.G. Advocaat trouwt na het overlijden van zijn eerste vrouw 
met Lucretia Koops, ze krijgen 2 kinderen, waarvan dochter Albertina Gerardina Lucretia 
Advocaat (opnieuw wordt in de voornaam –nu de voor-naam van de vrouw verwerkt), 
geboren  31-7 1837,  samen met Leendert Stolk vanaf 1862 in Dinteloord het geslacht Stolk 
zal uitbreiden. Dat wil zeggen, van de 9 kinderen die Leendert Stolk en Albertina Gerardina 
Lucretia Advocaat krijgen, overlijden er 6 jong.46  
 

                                                             
45 ‘De weledelgestrenge heer’ Everard Adriaan Tegel (28), ‘tijdelijk kontroleur bij het kadaster’ en zijn 
‘mevrouwe’ Johanna Catharina de Borst Advocaat (22) krijgen een jaar later op 3 mei 1834 in het huis ‘staande 
aan de westzeide dezer dorpe B. nr. 74’ een dochtertje dat de naam Geertrui Helena Albertina Tegel ontvangt 
en daarmee vernoemd wordt naar de moeder van Johanna Catharina, de in april 1832 overleden Geertrui 
Advocaat-de Borst. Plaatselijke ontvanger Pieter Herselman en geneesheer vroedmeester Francois van Genk 
tekenen de akte van geboorteaangifte.  
46 Jan Stolk (1862), Cornelis Martinus Stolk (1873) en Geertje Stolk (1876) zijn Dinteloordse nazaten. Er zijn 
meerdere naamdragers Jan Stolk, ook in de Bette-genealogie, maar dat is niet deze, zie Hans Prince: 
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/. 
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Bij onderzoek naar verdere gebeurtenissen in de Dinteloordse familie Advocaat komen we in 
archief 803 Burgerlijke Stand Dinteloord, overlijdensregister 5043 (over 1833) het volgende 
op het spoor: overleden Leendert Aart Advocaat; plaats van overlijden Dinteloord, datum 
overlijden 30-08 1833; vader Albertus Gerardus Advocaat, moeder Geertrui de Borst:  
 

   
 

Opregte Haarlemsche Courant 10-09 1833 
 

Advocaat heeft in zijn leven zeer veel persoonlijke emoties te verwerken, hij en zijn vrouw 
Geertrui verliezen 6 jonge kinderen, zij overlijdt april 1832, hun 22-jarige dochter Johanna 
trouwt eind maart 1833 en de 20-jarige zoon Leendert Aart overlijdt eind augustus van 
datzelfde jaar.  
 
Dokter A.G. Advocaat hertrouwt met Lucretia Koops, die in 1831 volgens advertentie in de 
Opregte Haarlemsche Courant weduwe van kandidaat theologie A.C. Bueno geworden was: 
 

        
 

A.G. Advocaat overlijdt in Dinteloord 8-9 1847 op 63 jarige leeftijd. We lezen de het in de 
familieberichten van twee kranten: 
 

 
 

Opregte Haarlemsche Courant  en Algemeen Handelsblad 22-09 1847. 
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Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1847 
Albertus Gerardus Advocaat 08-09 1847 aktenummer 51 

 
Grafmaker A.A. van Dis en winkelier Cornelis Pieter van Bergen zijn welbekenden en 
aangevers van zijn overlijden.  
Zijn weduwe Lucretia Koops (geb. Medemblik 1802) trouwt 11 maanden later (Dinteloord 
22-8 1848) met de 17 jaar jongere en wel 28-jarige Dinteloordse bierbrouwer Simon Bom 
(geb. Dinteloord 181947). En daar komt dan toch opeens een familiaire verhouding met de 
Bette’s om de hoek, want Simon Bom is een zoon van Maria Bette en Marijnus Bom en 
daarmee een volle neef van Simon Bette!  

 

 
 

Algemeen Handelsblad 26-08 1848 
 

Lucretia Koops, dochter van Pieter Koops en Trijntje van Hoogstraten (Medemblik) overlijdt 
te Dinteloord, 5 oktober 1878 op 77-jarige leeftijd. Haar man, de 60-jarige bierbrouwer48 
Simon Bom, overlijdt te Dinteloord 22 september 1880.49  

                                                             
47 Bij de aangifte van de geboorte van Simon Bom zijn de aangevers behalve de vader ook Adriaan A. van Dis en 
Simon Bette, het vriendendrietal, BS Dinteloord, Geboorteregister 1819 d.d. 29-11 1819 aktenummer 85. 
48 Over bierbrouwen in de 19de eeuw: http://witteklavervier.nl/nl/historie/1750-1950/bier-in-de-19e-eeuw. 
49 BS Dinteloord, Overlijdensregister 1878 d.d. 05-10 1878 aktenummer 75 idem  Overlijdensregister 1880 d.d. 
22-09 1880 aktenummer 77. 
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1834 
28 april 1834 overlijdt ‘bouweresse’ Johanna Vissers, de moeder van Simon Bette in huis 
nummer 47, wijk C (bij haar dochter Maria Bom op de hoeve, waar ze in elk geval sinds 1829 
op haar oude dag inwonend was) op ‘ruim 76’-jarige leeftijd.50  
 

 
 
Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1834, aktenummer 25 
 
Hoe Simon en Elizabet en Simons zuster, de weduwe Maria Bom-Bette op het verlies van 
hun moeder en schoonmoeder gereageerd hebben zullen we niet weten. Maar menselijke 
gevoelens zijn van alle tijden. Daarom enkele gedichten die over het verlies van een moeder 
spreken: 

Langzaam zie ik hen gaan 
die ik nog bij mij had, 

de bocht om van het pad. 
Van goud doorschenen stof, 

dan wordt het in het hof 
nog stiller dan voorheen. 
De liefsten, één voor één. 

 
Ida Gerhardt 

 
De aarde waarop ik loop, 

vertrouwde wegen, 
jij voor mij uit, 

toen ik nog van niets wist, 
alleen maar vertrouwen ademde 

en het was goed. 
Jij zag dat het goed was 

en ik door jouw ogen, 
wat was ik gelukkig! 

 
Gerard Oostveen 

                                                             
50 Zie voor verdere gegevens over Johanna Vissers b.v. pag. 206 e.v. 
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1834 
Met het Algemeen Reglement van 1816 heeft de Nederlands Hervormde Kerk een vrijzinnig 
karakter gekregen. Grote delen van het kerkvolk zijn daar niet gelukkig mee. In 1834 komt 
dominee Hendrik de Cock in het Groningse Ulrum in opstand tegen deze vrijzinnigheid. De 
Cock bestempelt de predikanten als 'wolven die de schaapskooi van Christus aantastten'. Hij 
wil terug naar de oude kerkorde van 1618. Als hij in oktober 1834 met zijn gemeente uit de 
kerk stapt maar wel diensten blijft houden, komt het tot een scheuring binnen de hervormde 
kerk: de Afscheiding. De regering grijpt in en zet de 'Cocksianen' gevangen. Maar de 
beweging groeit en krijgt steun van vele kanten. In 1839 wordt de Afscheiding officieel erkend 
als de Christelijk Gereformeerde Kerk.51 
 
De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van 
de 19de eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de 
Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding van 1834 heeft, hoewel klein begonnen, heeft 
de Afscheiding grote invloed gehad op de vorming van het protestants-christelijke volksdeel 
van de moderne Nederlandse samenleving. 
 
Aan het begin van de 19de eeuw kwam er in de Nederduits Gereformeerde Kerk, dé 
protestantse kerk van Nederland in die tijd, steeds meer invloed van stromingen die een 
verlichte interpretatie van de bijbel voorstonden. Tevens probeerde de regering meer greep 
op de kerk te krijgen. Daarom werd in 1816 een reglement aan de kerk opgelegd, dat de 
Dordtse Kerkorde verving, die de kerken sinds 1618 hanteerden. In dit reglement uit 1816 
werd de bestaande structuur van de kerk waarin de leden van de hogere bestuursorganen 
werden benoemd door leden van de lagere organen vervangen voor een stelsel waarin de 
hogere organen de leden van de lagere organen benoemden. De leden van de hoogste 
organen, de landelijke synodale vergadering en de provinciale kerkbesturen, werden 
benoemd door het Departement voor Hervormde Eredienst. De naam van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk werd gewijzigd in Nederlandse Hervormde Kerk. 
 
Deze ontwikkeling riep weerstand op in piëtistische kringen. Onder meer in 1822 bij 
J.W.Vijgeboom in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) en in 1832 in Oude Pekela. In 1834 bleek dat ook 
orthodoxe dominees ernstige bezwaren hadden tegen deze gang van zaken. In het 
betreffende jaar scheidden een aantal kerken zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
beweging ontstond in het Groningse Ulrum, waar onder leiding van dominee Hendrik de Cock 
een grote groep mensen uit de kerk stapte. De hervormde kerk had ds. De Cock geschorst 
omdat hij openlijk en fel kritiek had op de praktijk van het kerkelijk leven en de - zijns inziens - 
verwatering van de Bijbelse leer.  
De gemeente van ds. De Cock was het niet met deze schorsing eens. Omdat de vele protesten 
geen effect hadden, scheidde men zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

                                                             
51 Paul Brood en Karijn Delen (samenstelling en redactie), Het Vaderlandse Geschiedenis Boek, Waanders, 
Zwolle/Nationaal Archief, Den Haag 2003. Een gedetailleerde beschrijving over De Afscheiding: C. Smits, De 
Afscheiding van 1834. Deel 1 Gorinchem en Beneden Gelderland; Deel 2 Classis Dordrecht; Deel 3 Archief ds 
H.P. Scholte, bewaard te Pella; Deel 4 Provincie Utrecht; Deel 5 Vervolg archief ds. H.P. Scholte, bewaard te 
Pella; Deel 6 Het Réveil en ds H.P. Scholte. Correspondentie; Deel 7 Classis Rotterdam en Leiden; Deel 8 
Provincie Noord-Brabant; Deel 9 Provincie Gelderland, Oudkarspel 1971 (dl.1), Dordrecht 1974-1991.   
Een volle neef van Simon Bette (Anthonie Jacob Betten, zoon van Jan Betten en Jacoba Klomp, Utrecht, zie 
parenteel Johannis Betten) gaat met De Afscheiding mee en wordt de eerste Christelijke Gereformeerde 
predikant van Noordeloos,  vertrekt met gezin naar Pella, IOWA en woont later in Orange City. De naar hem 
genoemde zoon Anthonie J. Betten jr. is o.m. uitgever van het Amerikaanse weekblad De Volksvriend, zie via 
www.delpher.nl/kranten/. Zie over A.J. Betten het ruim gedocumenteerde artikel: Earl Kennedy, The other 
Pella Pionier Dominie 1997, http://www.aadas.nl/sites/default/files/proceedings/1997_10_Kennedy.pdf. Zie 
ook http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/koningshuis/132991-gereformeerden-ook-in-amerika-en-canada.html. 
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In Oost-Nederland was Anthony Brummelkamp een bekende voorvechter van de Afscheiding. 
Onder zijn invloed ontstonden afgescheiden gemeentes in onder andere Varsseveld, 
Winterswijk, Aalten en Wierden. Maar ook anderen waren in deze regio actief, zoals Dirk 
Hoksbergen in Kampen en Wolter Wagter Smitt (ook Luitenant Smitt genoemd) in Zwolle en 
Zalk. 
In Holland, Utrecht en Noord-Brabant werd de beweging geleid door Hendrik Scholte en in 
Zeeland was Huibert Jacobus Budding eveneens een belangrijk leider. 
 
De Nederlandse overheid wilde dat ze erkenning als afzonderlijk kerkgenootschap 
aanvroegen, maar de Afgescheidenen wilden dat in het begin niet. Volgens hen waren zij de 
echte voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. Doordat zij niet officieel erkend 
waren, bevonden zij zich in een moeilijke positie. Er werd een wet van Napoleon toegepast, 
namelijk dat voor samenkomsten van meer dan 20 personen toestemming moest worden 
gevraagd. Deze toestemming werd lange tijd niet gegeven. Verschillende voorgangers van de 
afgescheidenen kwamen daarom in de gevangenis terecht. Na 1845 emigreerden veel 
afgescheidenen naar de Verenigde Staten onder leiding van bekende predikanten als Albertus 
van Raalte en Hendrik Pieter Scholte. 
 
De afscheiding van 1834 stond aan de wieg van de vorming van vele afscheidingen (en enkele 
fusies) die later nog zouden volgen. 
Een conflict over het aanvragen van erkenning door de overheid en het laten varen van de 
naam gereformeerd voor het eigen kerkgenootschap leidde tot een splitsing van de 
afgescheidenen in de Gereformeerde Kerken onder het Kruis en de Christelijke Afgescheiden 
Gemeenten. 
 
Na de beëindiging van de vervolgingen gingen deze in 1869 weer samen in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. 
In 1892 ging de Christelijke Gereformeerde Kerk samen met de Nederduits Gereformeerde 
Kerken (dolerende) die ontstaan waren uit de Doleantie van 1886 en vormden de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Een klein deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk 
deed niet mee met de fusie en ging verder onder dezelfde naam. 
Op 1 mei 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Hiermee is het grootste deel van de aanhangers van de Afscheiding en de Doleantie na lange 
tijd terug onder één landelijke kerkorganisatie met de hervormden.52 

 
1835 
Het is niet eenvoudig zich voor te stellen hoe het dagelijkse leven in de eerste decennia van 
de 19de eeuw er uitzag. Zelfs onderzoek naar bijvoorbeeld wat voor weer het was in die 
winter van 1834/1835 is spaarzaam te vinden. Er zijn echter wel bronnen die ons dichterbij 
brengen, brieven of (handgeschreven) boeken die zicht geven op het leven in bijvoorbeeld 
1835.53 Wat we in elk geval weten is dat de medische wetenschap in de kinderschoenen 
stond en dat mensen door wat wij nu als eenvoudige ziekten beschrijven, konden overlijden.  

                                                             
52 Bron: Wikipedia onder het trefwoord ‘De Afscheiding van 1834’. 
53 Het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis (http://www.egodocument.net/repertorium.html) 
verzorgt een Repertorium van in handschrift overgeleverde egodocumenten van Nederlanders uit de 
negentiende eeuw. Onderzoek is gedaan in alle Nederlands archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en musea. Het 
onderzoek en de presentatie van de resultaten volgen het model van het ook op genoemde website 
beschikbare repertorium van Nederlandse egodocumenten uit de periode 1500-1814. Parellel is door het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) een repertorium van in druk verschenen egodocumenten 
uit de negentiende eeuw samengesteld. Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/egodocumenten. Het begrip 
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Verder weten we uit dit eigen onderzoek over veel zuigelingen- en kindersterfte, over 
cholera en andere  epidemieen, waaraan grote aantallen Nederlanders (van de ruim 3 
miljoen in 1835) sneefden.54 Zoals ook nu nog bij zeer strenge winters en zeer hete zomers 
relatief meer vooral jonge en oude mensen ziek worden en overlijden, zo was dat zeker in de 
eerste helft van de 19de eeuw het geval. Cholera heerste als epidemie in elk geval in ons land 
van 1831-1834. Nu we begin 1835 vrij kort na elkaar het overlijden Simon Bette en daarna 
Elizabeth Timmers zullen beschrijven, kunnen we naar de doodsoorzaak slechts gissen. Zij 
overlijden echter in de eerste wintermaanden van 1835, terwijl kort daarvoor een cholera 
epidemie ons land teisterde. Of de twee voorouders er aan bezweken zijn, valt niet te 
bewijzen, maar de mogelijkheid kan ook zeker niet worden uitgesloten. Simon Bette is bij 
zijn overlijden 46 jaar oud en zijn vrouw Elizabeth Timmer is dan 47 jaar.  
 

 
 

Winters landschap, Barend Cornelis Koekkoek (1803–1862) ws. 1835 
 
 

                                                                                                                                                                                              
Egodocumenten is de verzamelnaam voor een genre teksten, waarin het persoonlijke leven en perspectief van 
de auteur vooropstaat: dagboeken, autobiografieën, memoires, reisverslagen, bekeringsgeschiedenissen en 
dergelijke. Zie voor op de Staat en de Oranjes georiënteerde gebeurtenissen in de 19de eeuw, met een 
uitgebreide Trefwoorden en Namenindex : http://members.home.nl/pushkar/oranje16.html. 
54 Zie voor een lijst van beschreven epidemieën en pandemieën, de wereldgeschiedenis door en de wereld 
over:  http://www.verbodengeschriften.nl/html/chronologischetabelbelangrijksteepidemieen.html en voor een 
essay met betrekking tot Armoede en ziekten in 's-Hertogenbosch, 1815-1857, M.M. Portegies, historicus: 
http://www.overpopulationawareness.org/nl/artikelen/item/281-armoede-en-ziekten-in-s-hertogenbosch,-1815-1857. 
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       Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1835 
       Simon Bette 31-01 1835 Aktenummer 9 
 

 
 

      Burgerlijke standregister Dinteloord, Overlijdensregister 1835 
     Elizabeth Timmers 18-02 1835 Aktenummer 16 
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Het leven van de zeven kinderen Bette na het overlijden van Simon en Elizabeth 
De zeven (van de negen) kinderen die Simon en Elizabeth in hun huwelijk kregen, hadden bij 
het overlijden van hun ouders  31 jan./18 febr. 1835 de volgende leeftijd:  
  
Jacob    geboren 12-08 1815 was negentien jaar oud 
Johanna   geboren 26-11 1816 was achttien jaar oud 
Maria   geboren 09-01 1822 was dertien jaar oud 
Izaak Johannis  geboren 09-02 1824 was elf jaar oud 
Anna Maria  geboren 26-12 1825 was negen jaar oud 
Johannis Isaac  geboren 19-03 1828 was zeven jaar oud 
Adriana Johanna  geboren 07-07 1829 was vijf jaar oud. 
 
Wat een diep-tragische werking gaat er uit van het zo kort na elkaar overlijden van beide 
ouders met zo’n aantal jonge, nog niet volwassen kinderen! Hoe moet het nu verder met die 
zeven kinderen? Alleen de oudste zoon, Jacob, zou mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen als 
hij als knechtje op een bouwhoeve bij familie o.i.d. zou worden ‘aangenomen’ en opgeleid.  
 
Uit de ons bekende geschiedenis weten we dat Jacob, Johanna, Anna Maria en Adriana 
ongehuwd zullen blijven. Maria Bette zal 21-05 1859 op 37-jarige leeftijd in Willemstad 
trouwen met Gerardus de Nijs en Johannis Isaac (die onze stamlijn voortzet) zal in Dinteloord 
08-06 1855 op 27-jarige leeftijd trouwen met de Steenbergse Elizabeth van der Vliet. 
 
Door wie zijn deze kinderen opgevoed? Hebben zij gedeeld in de nalatenschap van hun 
ouders? Het zijn vragen die zich als vanzelf aandienen en waarvan een groot gedeelte van de 
antwoorden reeds uit ons onderzoek gebleken is.55 De vraag naar de directe geschiedenis na 
het overlijden van de beide ouders blijft echter open en is onderwerp van het slotonderzoek. 
Wat we tot nu toe weten over hun jeugd en leven na 1835 (zie b.v. p. 246-260) samengevat:  
 
Jacob is op 5 december 1835 als 20-jarige boerenknecht in Tholen terecht gekomen, op 3 
december 1840 voor een paar maanden naar ‘Prinsland’, 18 maart 1841 weer terug in 
Tholen/St. Philipsland, 16 februari weer naar Prinsland, alwaar hij 11 februari 1868 op 52-
jarige leeftijd ongehuwd overlijdt.  
  
Johanna is op een zeker moment verhuisd naar Steenbergen. De eerst bekende melding na 
1835 is uit Bev. Reg. Steenbergen (1880-1900 A-B), ongehuwd, N.H. naaister woont op de 
huisnummers B 324, B80 en B36; 24 oktober 1899 woont haar zuster Adriana Johanna bij 
haar in. Johanna overlijdt 22 januari 1901 te Steenbergen op 84-jarige leeftijd.  
 
Maria is verhuisd naar Willemstad. Eerst bekende melding na 1835 is dat ze ‘dienstmeid’ is 
als zij 21 mei 1851 op 29-jarige leeftijd trouwt met werkman Gerardus de Nijs. De getuigen 
zijn allen uit Willemstad. Ze wordt 2 februari 1861 moeder van Anna Elisabeth (den Nijs). 
Maria’s broer Izaak Johannis en hun zus Adriana Johanna komen begin 1866 naar haar en 
wonen bij hen in Willemstad. Zij vertrekken resp. april 1867 en maart 1869 weer naar 
Dinteloord. Maria overlijdt 9 maart 1867 op 45-jarige leeftijd te Willemstad.  

                                                             
55 Zie onder ‘Het gezin van Simon Bette en Elizabeth Timmers in Dinteloord I’, p. 235-261 en wel met name het 
onderdeel Geschiedenis van de kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers, p. 245-261, n.b. 257-261. 
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Izaak Johannis: Van Izaak is alleen bekend wat hiervoor breder geschreven is (pag. 247-253) 
over de hulp en bijstand die hij verleent rond het overlijden van zijn zuster Maria in 
Willemstad, het feit dat hij direct 27 april 1867 naar Dinteloord terug verhuist en inwoont bij 
zijn broer, vrachtrijder Johannis Izaak en diens gezin van vier kinderen in hun huis, wijk C 
huisnr. 1. Verder zijn gedocumenteerde overlijden aan het eind van datzelfde jaar in het 
Stadsziekenhuis van Rotterdam (Coolsingel 15) als ongehuwd, op 18 november 1867. Izaak is 
dan zonder beroep en ruim 43 jaar oud.  
 
Anna Maria is een van de drie kinderen waarvan we weten dat ze in de eerste paar jaren 
aansluitend op het overlijden van Simon en Elizabeth is opgenomen in het gezin van 
aangetrouwde familie/vrienden van haar ouders (zie blz. 256, 257). Anna is van 1836 tot 
ergens in 1838 opgenomen in het huisgezin van Adriaan van Dis (1785-1867) en diens vrouw 
Adriana Vogelaar. Waarschijnlijk is deze wezenzorg met het toen forse bedrag van 60  
gulden per jaar per Bette-kind via de diaconie van de Hervormde Kerk geregeld. In 1839 is er 
een volkstelling gehouden waarvan een Bevolkingsregister in het archief van Dinteloord te 
vinden is, maar dit is nadat Anna in 1838 vertrokken was ‘naar Leijden’.  Uit de 
overlijdensaangifte van Adriaan van Dis komen we niet te weten in welk huis hij woonde. 
Onderzoek heeft de gedachte gebracht dat Anna Maria hoogstwaarschijnlijk vanaf haar 
jonge jeugd heeft geleden aan epilepsi en daarvoor eerst in Leiden en later in Haarlem in 
‘instituten’ heeft gewoond tot ze op woensdag 22 juli 1903 in het ‘gesticht’ Bethesda-
Serepta op 77-jarige leeftijd in Haarlem overleed (zie verder Bijlage IX).   
 
Johannis Izaak: Ook deze ‘Jan’ is in eerste instantie in het gezin van Adriaan van Dis en 
Adriana Vogelaar voor het wezengeld van 60 gulden in het jaar ondergebracht. Dit gezin wist 
zoals vele ouders in die tijd van veel verdriet om vroeggestorven kinderen en hebben zich 
blijkbaar dat van de kinderen Bette eveneens aangetrokken. Zij woonden in de dertiger jaren 
van de 19de eeuw niet meer op een hoeve maar hoogstwaarschijnlijk in de kern van het dorp 
Dinteloord. Bij de eerstvolgende volkstelling na 1835 (in 1839) is Johannis Izaak Bette, 
geboren 19-03 1828 elf jaar oud en zal dus nog in dat (of een) gezin gewoond hebben.  
Onderzoek van Bevolkingsregister Dinteloord 1839 levert op pagina 19 de namen van 
Johannes en Adriana Bedden (sic) op, die wonen bij het jonge gezin Leendert Vissers (24) en 
Catharina Tielemans (24), een arbeidersgezin op de Oostvoorstraat (wijk A, nr. 64, zie blz. 
258, 259).56 Bij hen woont ook de moeder van Leendert Leendertsz. Vissers, naaister Antje 
Bruinzeel van 53 jaar uit Sint Annaland (een dorp in de gemeente Tholen, Zeeland). De 
eerstvolgende volkstelling in Dinteloord is die van 1860-1870 en dus niet langer relevant 
voor het zoeken naar een gastgezin voor de weeskinderen Bette.  
Johannis Izaak is 18 juni 1855 gehuwd met Elizabeth van der Vliet en woont met haar en hun 
gezin in 1857 in wijk B huisnr. 126, in 1860 wijk C huisnr. 1, zo ook tot en met in elk geval 
januari 1869. Bij het overlijden van hun laatste zoontje, de 10-jarige Simon Martinus op 23 
april 1879 is Johannis vrachtrijder en wordt het huisnr. niet genoemd. Bij het overlijden van 
de 59-jarige Elizabeth van der Vliet op 4 februari 1887 staat Johannis Izaak Bette te boek als  
rijtuigverhuurder. Als Johannis Izaak zelf overlijdt 8 juli 1889 is hij vrachtrijder en 61 jaar oud. 
 
Adriana Johanna: Dit zesjarige meisje vindt eveneens zorg, bed, brood en onderdak in een 
weesgezin, dat van Helbertus Vriens (voor een brede beschrijving van haar boeiende leven, 

                                                             
56 Opgemerkt is al dat Johannis als 13-jarige wordt aangemerkt en Adriana als 11-jarige, terwijl dat moet zijn 11 
en 9 of hooguit 10 jaar. 
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zie blz. 256-260. Zoals daar beschreven, woont zij na het gezin Vriens-Bierings in elk geval in 
1839 evenals haar broertje Johannis bij de familie Vissers-Tielemans (zie hieronder).  
 
NB. Dit jonge gezin Leendert Leendertse Vissers behoort tot het familiaire en waarschijnlijk ook 
sociale netwerk van de Bette’s (vice versa ☺). Over benaming in verwantschappen, zie Bijlage VIII. In 
de generaties van deze vier geslachten gerekend en alleen naar deze personen gekeken (hoezeer de 
leeftijden ook mogen verschillen57) ziet het er zo uit: 
 
I Simon Janse Vissers (1716-1798) en Elisabeth van Saarloos (1723-1781) 
II Leendert Simonse Vissers (1761-1821) en zijn tweedederde vrouw Anna Margerite Bruinzeel 
II Johanna Simonse Vissers (1758-1834) en Izaak Janszn Bette (1759-1790) 
III Leendert Leendertse Vissers (1816-1850) staat op een lijn met  
III Simon Izaakzn Bette (1788-1835)  
IV De zeven jonge weeskinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers 
 
Het ziet er in generaties als volgt uit:  

 
Simon Vissers 

1716-1798 
Elisabeth van Saarloos 

1723-1781 

 

Leendert Simonse Vissers 
1761-1821 

 
Leendert Simonse Vissers 

1761-1821 
Anna Margerite Bruinzeel 

1787-? 
Teunis Tielemans 

1776-1856 
Neeltje Heyboer 

1780-1852 

  

Leendert Leendertse Vissers 
1816-1850 

Catharina Tielemans 
1816-1902 

 

Leendert Vissers 
1839-1907 

 
Simon Vissers X Elisabeth van Saarloos 

Jan Simonse 
Vissers 

1746-1826 
 

Hermanus Vissers 
1749-? 

 

Cornelis 
Vissers 
1751-? 

 
 

Antonie Visser 
1753-1812 

 

Maria Vissers 
1756-1818 

 

Johanna 
Vissers 

1758-1834 
 

Leendert Simonse Vissers 
1761-1821 

 

Johanna Simonse Vissers (1758-1834) x Isaak Janszn Bette (1759-1790) 
 

                                                             
57 Dit heeft onder meer van doen met het feit dat Leendert Leendertse Vissers uit het derde huwelijk (in 1813) 
van zijn vader, de bierbrouwer Leendert Simonse Vissers is.  
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Maria Betten 
1786-1840 

 

Simon Bette 
1788-1835 

 
De zeven weeskinderen Bette 

 

Yzak Betten 
1790-1794 

 

Over Adriana’s hulp aan diverse Bette-gezinsgenoten is hierboven reeds geschreven. In 
186058 woont de 31-jarige naaister Adriana Bette in bij Herbert Vriens en Maria Bierings, de 
familie waar ze als jong meisje is opgevangen, op Oostachterweg nr. 31. Na haar periode in 
Willemstad is ze in 1869 weer terug in Dinteloord, waarna ze zo’n 30 jaar later bij haar zuster 
Johanna in Steenbergen inwoont. Als ze zelf 71 jaar is verhuist ze nogmaals naar een 
familiaire omgeving in Buurmalsen waar ze in 1911 op 81-jarige leeftijd overlijdt. Adriana 
had een lang, dienstbaar en werkzaam leven. 
 
 

TESTAMENTEN EN AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP BETTE-TIMMERS 
Nu we de geschiedenis van de kinderen van Simon en Elizabeth in grote lijnen hebben 
samengevat rest ons nog het onderzoek naar de nalatenschap van hun ouders. Valt er iets 
terug te vinden over de materiele zorg die Simon en Elizabeth ‘over het graf heen’ nog aan 
hun kinderen deden toekomen? Omdat Simon en Elizabeth pachtboeren waren, zal het zoals 
we eerder bij anderen zagen ook hier wel aankomen op de verkoop van hun roerende 
goederen. De opbrengst ervan zou de kinderen tot nalatenschap kunnen dienen. Wat vinden 
we in de archieven hierover? 
 

De nalatenschap van Simon en Elizabeth  
De eerste maanden na het overlijden van hun ouders, wonen de kinderen Bette nog op de 
ouderlijke pachtboerderij in de Mariapolder. Pas halverweg het jaar 1835 wordt officieel 
bekend gemaakt, dat de hoeve opnieuw gepacht kan worden en de roerende goederen van 
Simon en Elizabeth worden ter veiling-verkoop aangeboden.  
Minutieus onderzoek in de notariele archieven van Dinteloord gedurende de jaren 1835-
1836 had mij daaromtrent weinig opgeleverd en daarom zocht ik een andere ingang tot 
gegevens die eerder nuttig was gebleken: de kranten van Delpher. Hier komt het volgende 
uit de Bredase Courant van 30-6 183559 tevoorschijn: de aankondiging van een openbare 
verpachting van de hoeve in de Mariapolder en een openbare ‘aanzienlijke’ verkoping van 
alle bezittingen van Simon en Elizabeth Bette-Timmers.  
 

 
                                                             

58 Zie BR Dinteloord 1860-1870 en blz. 259,260 van dit boek. 
59 Zie de link http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=Bette&cql[]=%28date+_gte_+%2201-
01-1815%22%29&cql[]=%28date+_lte_+%2231-12-
1850%22%29&facets[spatial][]=Regionaal|lokaal&facets[type][]=advertentie&facets[type][]=artikel&facets[typ
e][]=familiebericht&facets[type][]=illustratie+met+onderschrift&facets[spatialCreation][]=Bergen+op+Zoom&f
acets[spatialCreation][]=Breda&facets[spatialCreation][]=Leyde&facets[spatialCreation][]=Steenbergen&identif
ier=ddd%3A010240773%3Ampeg21%3Aa0011&resultsidentifier=ddd%3A010240773%3Ampeg21%3Aa0011.  
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Van verpachting en verkoping 
 

 

    
 

Dit levert de volgende onderzoeksgegevens uit de advertentie, opgesteld 23 juni 1835, en daaruit 
voortkomende onderzoeksvragen op: 
 

• 4 juli 1835 wordt in het Dinteloordse huis van P. Klercq ten overstaan van notaris H. 
Struik van Bergen de pacht van twee hoeven in de Mariapolder aangeboden. Het 
gaat om de boerderijen die gepacht werden door Simon Betten en de zgn. eerste 
hoef die gepacht werd door Govert Uitdewilligen, deze met ruim 56 bunder land. Uit 
de beschrijving van het land valt op te maken dat het om min of meer aangrenzende 
gronden gaat.  

• De ‘bouwhoef’ van Simon wordt beschreven als ‘de zevende in de Mariapolder’ met 
in totaal ruim 60 bunder omliggende zaai- en weilandenlanden, de ligging 
nauwkeurig aangeduid, ter veiling aangeboden aan de voor de pacht ‘meest en 
genoeg biedende’. De tekst geeft verder aan dat de hoeve is ‘nu laatst in pacht 
geweest bij wijlen Simon Betten’.  

• De verpachting wordt georganiseerd door mr. Pieter Six60, de Ontvanger van ANMBV 
en hij maakt bekend dat de voorwaarden ter inzage in zijn kantoor te Rozendaal 

                                                             
60 Jhr. mr. Pieter Six, (Amsterdam 1805-Brda 1878), rentmeester Kroondomein Breda, dijkgraaf waterschap De 
Koningsoordpolder, Hij is getrouwd met Philippina Elisabeth Kuysten van Hoesen op 23 september 1836 te 
Terheijden, Noord-Brabant. Voor het geslacht Six, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Six_%28geslacht%29. 
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liggen. Verder dat de opzichter van de Maatschappij nadere instructies en uitleg zal 
geven.  

• Al het roerend goed van Simon en Elizabeth wordt te koop aangeboden, nader 
aangeduid en behoorlijk omschreven en deze aanzienlijke verkoping zal door de 
notarissen Van Breda (te Oudenbosch) en Struik van Bergen (Dinteloord) op de hoeve 
in de Mariapolder op de 7de en de 8ste juli 1835 plaats hebben. 

• De omschrijvingen geven de indruk dat er al Staat en Inventaris is opgesteld, 
alhoewel dit zonder testament nogaleens werd nagelaten en beschouwd werd als 
kosten op het sterfhuis. 

• De verkoping wordt geleid door de notarissen Van Breda61 te Oudenbosch en de 
Dinteloordse notaris H. Strijk van Bergen. Het komt mij voor dat deze veiling iets 
wegheeft van een executieverkoop62, wellicht vanwege het overlijden van beide (!) 
pacht-echtelieden. 

• Simon Bette had een pachtovereenkomst met de ANMBV, waardoor de opbrengst 
van de verkoping van zijn goederen gedeeltelijk zal worden aangewend tot leniging 
van die pachtschuld.   

• De originele notariele akten geven mogelijk inzicht in de opbrengst en verdeling van 
de bezittingen van Simon en Elizabeth, alsook of er via een (door mij tot op hier niet 
gevonden) testament voogden voor de minderjarige kinderen zijn aangesteld en wat 
hun erfportie is.   
 

De nieuwe pachtovereenkomst voor de zevende Domeinhoeve  
Wanneer we dan de pachtovereenkomst lezen die gesloten wordt met Joachim Blommerde 
Adriaanszn (wonende te Standaardbuiten) en in de notariele akten van Struik van Bergen 
opgenomen d.d 4 en 10 juli 1835, blijkt dat hij pacht 60 bunder, 44 roeden 7 ellen ‘zoals 
dezelfde thans nog in pacht bewoond en gebruikt wordt bij ‘wijlen Simon Betten’. De 
pachters zijn begin van het jaar overleden, maar de kinderen en hun verzorgers en de 
bouwknechten en wellicht helpende familieleden houden de boederij gaande, met de hele 
beestenboel, alles erop zo goed en zo kwaad als mogelijk is.   
 

 
 

                                                             
61 Notaris Johannes Jacobus van Breda (periode 1819-1852); Oudenbosch: Regionaal Archief West-Brabant. 
62 Bij een executieveiling wordt geveild in opdracht van een schuldeiser. Als iemand zijn schulden niet betaalt of 
vanwege overlijden niet langer kan betalen, heeft de schuldeiser de mogelijkheid zijn vordering te verhalen op 
de bezittingen van de schuldenaar. Daarvoor is nodig dat de schuldeiser over een executoriale titel beschikt. 
Dat kan een veroordelend vonnis van de rechter zijn, maar ook een notariële akte waaruit blijkt van de 
betalingsverplichting. Een executieveiling kan worden opgestart door iemand die een recht van hypotheek op 
een onroerende zaak heeft. We noemen dit een hypotheekhouder. Een hypotheekhouder is zonder meer 
bevoegd tot verkoop over te gaan van een verhypothekeerde onroerende zaak, zelfs zonder rechterlijk vonnis. 
Voorwaarde is wel, dat de schuldenaar in verzuim is. Er moet meer aan de hand zijn…  
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De huidige gronden van de ‘zevende bouwhoef in de Mariapolder’,  
vanaf de Groeneweg gezien. 

 

 
 
Notariële archieven Dinteloord, Notaris Hendrik Struijk van Bergen, Minuutakten 1835, akte 4663 sch. p. 186  
De pachtovereenkomst van Joachim Blommerde, opvolger van Simon Bette, juli 1835 
Joachim Blommerde’s vader, de rentenier Adrianus Blommerde te Standaardbuiten en 
bouman Willem Slooters te Gastel zijn de benodigde borgen in deze pachtovereenkomst en 
de jaarpacht is 1582,90 guldens. P. Six, de Ontvanger van de Algemeene Nederlandsche 
Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt tekent ten slotte voor het geheel.   

                                                             
63 https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/01223976-4843-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/na/start/185?sort=register_custom_i_
deelnummer&direction=asc&image=2dc1f507-c9dc-4a24-24b7-c38feb5f4945. 
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Notarissen Van Breda en de Klerck in Oudenbosch 
Voor de verkoop van de roerende goederen, moeten we blijkbaar naar notarissen Van Breda 
die in deze periode resideerden in Oudenbosch. Regionaal Archief West Brabant heeft het 
gehele notariële apparaat dat onder haar beheer valt gedigitaliseerd en het is goed 
doorzoekbaar. Het notariaat van Johannes Jacobus van Breda (periode in Oudenbosch 1819-
1852) geeft in diverse overzichten een goed overzicht en we zoeken eerst nadrukkelijk in 
1835. De meeste jaren hebben in de eerste omslag een eenvoudig overzicht van 
gepasseerde akten. Een vondst voor onderzoekers! 
Dit levert voor wat betreft het eerste boekdeel van het jaar 1835 de volgende ‘hits’64: 
 

 
 

 
 

 
 
Akte 6 en 16 (sch.pag. 22-28) verkoop provisorisch en finaal65  
 
Hier komen we opeens een ongedachte situatie op het spoor. Twee weken voor zijn 
overlijden heeft Simon Bette op 14 januari 1835, samen met zijn zuster Maria (weduwe 
Marijnus Bom) notaris Van Breda in Oudenbosch bezocht. De letters S en M wijzen op hun 
voornamen. De akte stelt, dat zij de notaris verzocht hebben op enig moment in hun bijzijn 
over te gaan tot de verkoop van goederen die zij uit de nalatenschap van hun moeder 
Johanna Vissers hebben geërfd. Simon en Maria geven aan dat zij geen eigendomsbewijzen 
kunnen overleggen en ook niet weten of er op enig goed ‘hypothecaire overschrijving’ al dan 
niet heeft plaats gehad.  
Het betreft dan: 

1. Een kavel zaai en weiland, gelegen in de Oude Prinslandse polder te Dinteloord, op 
het kadaster bekend als sectie G nr. 192 en volgende tot en met 202 groot 14 
bunder, 97 roeden, 60 ellen, de ligging met belendende percelen nog eens nader 
omschreven. Direct na betaling te aanvaarden. Simon en Maria reserveren voor zich 
al het kap en schaarhout van de wilgen ‘behalve het eenjarig schot’ alsook de 
binnenhekken, maar niet de palen die vast in de grond staan. De koper moet tevens 

                                                             
64 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Oudenbosch/q/register_custom_s_type/na/q/register_jaartallen/183
5?sort=register_naam&direction=asc. 
65 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Oudenbosch/q/register_custom_s_type/na/q/register_jaartallen/183
5?sort=register_naam&direction=asc; de boeken 5 t/m 8; zie De afwikkeling van de nalatenschap, pag 317 e.v. 
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betalen voor de ‘kapwillige bomen’ vijfenzeventig ‘centens’, voor het hek aan de dijk 
acht guldens, voor de kaarten van deze koop veertien guldens, voor het reeds 
bebouwen en bezaaien van een gedeelte van de koopgronden 260 gulden. 

2. Een huisje met hof en erve, staande en gelegen ‘in der Oudlandsche Dijk onder 
Dinteloord’ (kadaster G 272,273), 15 roeden 20 ellen, belend door ‘domeinsdijk en 
west des Domeins polderland’ in gebruik te aanvaarden primo mei 1836. Uitgebreid 
wordt beschreven welk deel tot die tijd verhuurd is en aan wie, te weten aan 
Dinteloordse arbeiders voor een maandsom van 3 gulden en 25 cent etc. etc.  

3. Een zestiende portie in de Oude of Torendijkse Meestoof te Dinteloord, kadaster 
sectie G nummer 7 groot 16 roeden etc. met allerlei reserveringen voor de verkopers. 

4. Dan volgen de uitgebreide verkoopvoorwaarden zoals die door de verkopers Simon 
en Maria Bette zijn opgegeven (o.m. grond- en saslasten, strijk en verhooggelden, 
notariskosten etc.). Betaling binnen drie maanden na finale verkoping.66  

5. Direct na voorlezing van al de drie pagina’s tekst wordt tot provisorische verkoping 
overgegaan!  

6. De Dinteloorder Hendrik  Cornelis Clemens, kapitein bij de Artillerie, begint met de 
inzet voor de koop van het geheel van de eerste kavel voor ruim 4678 guldens.  

7. Herbert Janse Van Dis te Kruisland tekent voor de tweede kavel voor 446 guldens, 
samen  met de Dinteloordse burgemeester J.J. Jiskoot als borg.    

8. De Dinteloordse burgemeester Jiskoot tekent zelf voor het zestiende deel van de 
meestoof (aan de zogenaamde Stoofdijk) voor 902 gulden. 

9. Simon en Maria tekenen met de notaris Van Breda en de getuigen P. Klercq en G. van 
Saarloos en zijn naar ik aanneem tevreden naar hun Dinteloordse hoeven terug 
gereisd. 
 

 
 
Dan volgt in dezelde omslag akte nr. 16, waarin dokter A.G. Advocaat (chirurgijn en 
accoucheur,  vroedman jcb) als gevolmachtigd ‘gelaste’ (door Simon en Maria getekende 
machtiging is bijgesloten) optreedt voor en namens Simon en Maria op n.b. 28 januari 
1835. Met de notaris J.J. van Breda zorgt hij voor de uiteindelijke verkoop van het 
omschreven onroerend goed van hun moeder Johanna Vissers, in de herberg van 
Johannes Herselman te Dinteloord en in het bijzijn van Leendert Cornelisse Vissers 
(bouman) en Gerrit van Saarloos (roeper) als getuigen. De eerste koop komt uiteindelijk 
op 4818 gulden, de tweede op 580 gulden en de derde voor 1072 gulden (Dirk van der 
Made) hetgeen het geheel op de som brengt van 6468 guldens.  

                                                             
66 Uit het geheel van deze verkoop en in het bijzonder uit de datum zouden we voorzichtig kunnen opmaken 
dat Simon Bette zijn spoedig overlijden (drie dagen later) niet heeft verwacht. Of misschien juist wel!? 
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Notarieel register Oudenbosch datum 28-01-1835, aktenummer 016, sch.pag. 27 
Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord door Maria en Simon Bette 
 
Door het met succes zoeken in de notariele akten van Oudenbosch, besluit ik een brede 
zoekopdacht te geven en blijken er hits te volgen vanaf 1814 tot en met 1836. Nadat ik 
behalve op de zoekterm bette ook gezocht had op betten en zelfs op bedde, was er een lijst 
van 34 hits ontstaan die nu samen in dit boek Bijlage X vormen: ‘Bette(n) in de notariële 
akten van Archief Regionaal West Brabant.’ Een aantal van deze akten was al wel bekend en 
opgenomen in het huidige onderzoek tot nu toe, een heel aantal echter was tot nu 
onbekend, zoals bijvoorbeeld de beide testamenten van Simon Bette en Elizabeth Timmers 
op 7 mei 1814 in Oudenbosch opgemaakt bij notaris F.J. de Klerck. Ik had werkelijk niet 
bedacht dat Simon en Elizabeth naar Oudenbosch zouden afreizen voor het opmaken van 
hun testament wanneer er in Dinteloord en Fijnaart notarissen voorhanden zijn. Maar dat 
dit naar Oudenbosch afreizen feitelijk niet gebeurd is, blijkt nu.   
 
De testamenten uit 1814 
De tekst van de beide testamenten d.d 7 mei 1814 blijkt uiterst rechttoe, rechtaan. Er is 
geen sprake van een langstlevende clausule o.i.d.  
Enkele bijzonderheden uit akte 22 en 23: 

• Simon Bette is bouman in de Dinteloordse Dintelpolder.67 
• Simon heeft zijn testament ‘opgegeven en gedicteerd’ en het blijkt geheel ‘basic’.   
• Simon verklaart Elizabeth tot enige en algehele erfgename, in alles. 
• Het testament is opgesteld en getekend in Dinteloord, ten huize van Jan Corner, oud 

secretaris van en wonende te Dinteloord. De notaris was naar Dinteloord gekomen… 
• Gastheer Jan Corner, herbergier Pieter Vriens, ‘vleeshouwer’Anthony Slootmans en 

meester-kleermaker Cornelis ‘van Soets’ (blijkt Van Soest) zijn samen met notaris F.J. 
de Klerck de meetekenende getuigen. 

                                                             
67 In 1814 wonen ze immers op de hoeve Van Dis, met Erkjes moeder, Catharina van den Berg. 
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• Elizabeth Timmers  voegt in haar testament nog toe, dat haar man Simon Bette ‘met 
het volste recht van erfstelling’ haar enige en algehele erfgenaam is, eveneens in 
alles. Voor het overige bijna woordelijk gelijk aan dat van Simon.  

• Samen met de eerder genoemde getuigen tekent:   
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Notarieel register Oudenbosch, notaris F.J. de Klerck, akte 22, Elizabeth nr. 23, (sch.p. 58-61) 
Testament Simon Bette (en Elizabeth Timmers), 7 mei 1814 
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De afwikkeling van de nalatenschap 
Bij notaris Van Breda komt in 1835 in het volgende boekdeel de hele vervolggeschiedenis na 
het overlijden van Simon en Elizabeth  en de zorg voor de kinderen uitvoerig beschreven 
tevoorschijn! Hiermee gaan we over tot de uitwerking van de erfenis van Simon en 
Elizabeth.  
Het betreft Notarieel register Oudenbosch, 02-06 1835, aktenummer 081 vanaf scherm-
pagina 110 t/m 120!!68 Een deel van het geheel neem ik hieronder op, maar het is niet 
gemakkelijk te lezen en daarom een zo getrouw mogelijke weergave hieronder. 
 

 
 

Het stuk is opgemaakt op 2 juni 1834, ’s morgens om negen uur. De ‘verzoekers’ tot 
opstelling van deze akte zijn  

1. Herbert Vriens, metselaar te Dinteloord als voogd en  
2. Hermanus Vissers, arbeider te Dinteloord als toeziend voogd over de minderjarige 

kinderen van wijlen Simon Bette en Elizabeth Timmers, beide overleden te 
Dinteloord, de eerste 31 januari en de tweede 11 februari69 van dit jaar 1835 

Dan worden de minderjarige kinderen met naam en leeftijd genoemd, als volgt: 
Jacob oud 20 jaar, Johanna oud 16 jaar, Maria oud 13 jaar, Isaac oud 11 jaar, Anna oud 8 
jaar, Johannes oud 6 jaar en Adriana Bette oud vier jaar70. 

                                                             
68 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-akten/resultaat/weergave/register/layout/blader/id/7bf51bb6-55f8-
11e0-9148-85109854b3e2?image=a4194066-3e22-e5bf-c194-ca330eb85bf0&persoon=YmV0dGU%3D&tmpl=blader. 
Overzicht van akten in Notariaat Oudenbosch De Klerck en Van Breda over 1835: repertoria en minuutakten: 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Oudenbosch/q/register_custom_s_type/na/q/register_jaartallen/1835?sort=register_naam&dire
ction=asc  
69 Wij kennen de akte van overlijdensaangifte (blz. 304) en die maakt melding van 18 februari 1835. 
70 Wij kennen de berekening uitgaande van de geboorteakten (pag. 305) en die is bij een aantal kinderen nogal 
afwijkend. 
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Vriens en Vissers zijn voor wat betreft hun voogdentaak benoemd door de familieraad voor 
de Vrederechter en het besluit van 23 april van dit jaar. Beide voogden treden op voor de 
zeven minderjarige kinderen, die de enige erfgenamen van hun ouders zijn. De voogden 
hebben voor hen de nagelaten boedel aanvaard op voorwaarde dat er een Inventaris wordt 
opgemaakt. Waarvan de verklaring is gepasseerd bij de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg in haar zitting van 18 mei j.l. terwijl een afschrift daarvan bij deze akte is gevoegd. 
De beide voogden mogen optreden namens de kinderen, vanwege het feit dat ze daartoe 
zijn geautoriseerd op de familieraad (of ‘deliberatie’), onder het voorzitterschap van de 
Vrederechter te Oudenbosch in de vergadering van 23 april j.l.  
Nu zal er voor de notarissen Johannes Jacobus van Breda (Oudenbosch) en Hendrik Struik 
van Bergen (Dinteloord) worden overgegaan tot ‘bewaring van de rechten van alle 
belanghebbenden’ op de bouwhoeve en (dat is ) ten sterfhuize van Simon Bette en Elizabeth 
Timmers in de Mariapolder onder Dinteloord voor een getrouwe inventarisatie en een 
nauwkeurige beschrijving van alle meubilaire en verdere roerende goederen, veldvruchten, 
uit en inkomsten, titels en verdere bescheiden die behoren tot de boedel van de overleden 
ouders van deze kinderen.  Dit alles zal gebeuren volgens aanwijzing en vertoning door (en 
dan is doorgehaald de naam van Marijn Bom en in de kantlijn opgenomen dat het gaat om 
een goedgekeurde doorhaling en vermelding van (diens zoon)71 Johannes Bom, die 
aangesteld is als bewaarder van de genoemde goederen. De schatting van de betreffende 
goederen zal dan gedaan worden door Pieter Johannes Vogelaar, bouman te Dinteloord, die 
verklaarde zijn schatting te zullen doen naar zijn beste kennis en wetenschap en volgens de 
aktuele waarde. Vogelaar is daartoe door de toeziend voogd Vissers benoemd.  
De voogden, de bewaarder en de schatter hebben dit deel van de akte na voorlezing 
getekend.  
Het gaat er dus vooral om dat de uitwerking van de nalatenschap ‘juridisch’ veilig wordt 
gesteld door middel van familieraad, vrederechter, voogden en het opmaken van een 
voorlopige schatting van de boedel ofwel de gehele inventaris van Simon en Elizabeth.  
 

 
 
Dan wordt de inventarisatie en schatting uitvoerig beschreven, hetgeen veel zeer specifieke 
en gedetailleerde gegevens over de inhoud van de nalatenschap en van dit gezin oplevert. 
Met de gegevens uit een boedelbeschrijving krijgen we een schitterend beeld van de 
materiele staat van deze voorouders. Hierna volgt nu eerst de opname van de inventaris, in 
292 onderdelen beschreven, voorafgegaan door gegevens over het zgn. pandarrest dat bij 
overlijden van een een huurder (pachter) werd ingesteld om de eigenaren van het pand (de 
hoeve en gronden) zekerheid van eventuele achterstallige huur/pachtgelden o.i.d. uit de 
boedel te doen verkrijgen. Tekst en interpunctie zijn door mij niet voortdurend letterlijk (in 
het schrift van de 19de eeuw) opgeschreven, maar zo mogelijk in huidige verwoording. Bij 
onduidelijkheid is gekozen voor weergave van de letterlijke tekst.  

                                                             
71 Dit is bepaald een slordigheid van de scribent/aangevers, want Marijnus Bom was al in 1832 overleden. 
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Staat, inventaris en taxatie van de boedel72 van Simon Bette en Elizabeth Timmers 183573 
 
Bij het pandarrest, gedaan door Joseph Albert Hollanders deurwaarder der rechtbank van eerste 
aanleg, zitting houdende te Breda, wonende aldaar, op de zevende augustus 183474 en der volgende 
dag, behoorlijk zijnde geregistreerd door de instantie van de Algemene Nederlandse Maatschappij 
van de volksvlijt zijn gearresteerd75 en (in de boedel jcb) komen voor de volgende goederen, (zo)als:  
 
In het woonhuis, gemerkt letter D op genoemde hofstede bevonden in een vertrek uitzicht hebbende 
met een raam op de Oudlandsche dijk en een raam op de plaats 

1.  Een Friese klok met halve kast op zestien guldens    16,-- 
2. Een eiken hoekkast met vier deuren      20,-- 
3. Een grenen latafel met vier laden met koper beslag      6,-- 
4. Een geverfde houtbak met een la       3,-- 
5. Zes stoelen met matten         4,-- 
6. Een barometer          3,50 
7. Een koperen doofpot         7,-- 
8. Twee koperen waterketels en een blikken theestoof     3,-- 
9. Tien porcelein zegge negen porseleinen borden met dito vijf kommen    2,-- 
10. Een vierkante tafel met lade         1,50 
11. Een dito kleine tafel met lade         1,-- 
12. Een half dozijn kommetjes, schoteltjes, trekpot en suikerpot    1,50 

Alsnog gevonden die niet waren gearresteerd in genoemd vertrek  
13. Negen schilderijen en spiegel         5,-- 
14. Een ijzeren liggende plaat        4,-- 
15. Een Bijbel en enige boeken         2,50 
16. Een schouwkleed en drie glasgordijntjes     --,75 
17. Drie stoven         --,50 

Bij het hiervoor beschreven pandarrest in beslag genomen 
 in een binnevertrek daarop volgende 

18. Een Friese klok           3,-- 
19. Zes stoelen met matten         2,50 
20. Een geverfd kastje          2,-- 
21. Een Foliantbijbel76          5,-- 
22. Zes porceleinen kommen         1,-- 

                                                             
72 Voor een uitgebreide toelichting op boedelinventarissen en de materiële cultuur van woninginrichting, 
vermogen en beroep, kleding en sieraden, zie A.A.G. Bijdragen 39, Johan A. Kamermans ‘Materiële cultuur in de 
Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw, ontwikkeling en diversiteit, Wageningen 1999.  
73 Voor de inhoud van deze Staat en Inventaris van Simon Bette en Elizabeth Timmers, Dinteloord 1835, zie:  
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/7bf51bb6-55f8-11e0-9148-
85109854b3e2/start/110?image=a4194066-3e22-e5bf-c194-ca330eb85bf0&persoon=YmV0dGU%3D.  
74 Blijkbaar was er om enigerlei reden in augustus 1834 (!) al eens een pandarrest of inventarisopname 
geweest, hoewel de verhouding tot deze inventarisatie zomer 1835 mij geheel onduidelijk blijft (of het moet 
om een schrijffout gaan).  
75 Arresteren heeft in de taal van inventarisatie de betekenis van vaststellen dat het aanwezig is. Er was door 
een deurwaarder vanwege de ‘pachtheer’ ANMV een pandarrest gedaan op 7 augustus 1834, dus een half jaar 
vóór het overlijden van Simon en Elizabeth, wellicht in verband met het vaststellen in hoeverre de op de hoeve 
aanwezige goederen nog borg konden staan voor de opgelopen pachtachterstand. Het opmaken van deze Staat 
en Inventaris benoemt m.i. eveneens het verschil tussen toen en nu (in dit geval met de termen ‘gearresteerd’, 
‘niet gearresteerd’ en ‘aldaar gevonden’).     
76 Een Foliantbijbel is zo genoemd vanwege het grote formaat (Lat. folium) en wordt ook wel Kanselbijbel 
genoemd, welk dure boek veelal voorzien was van koperen sloten. 
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23. Vier schilderijen         --,50 
24. Een vierkante tafel         2,-- 

Niet gearresteerd in vermeld vertrek geworden 
Een spiegel         --,75 
Een ledikant met een behangetje      3,-- 

27. Een pluimen bed en dito twee peluwen, twee kussens en lakens, drie dekens  30,-- 
28. Vier glasgordijnen         1,-- 
29. Bedsteegordijnen met vallen        --,75 
30. Een pluimbed, dito peluw, twee kussens, twee lakens, twee dekens  32,-- 
31. Dito, dito en dito met twee dekens en twee lakens    22,-- 
32. Een paar groene bedgordijnen       --,50 
  Niet gearresteerd, gevonden in de eiken hoekkast met vier deuren  
  hiervoor gemeld in het eerste vertrek 
33. Elf blikken doosjes          1,-- 
34. Drie karaffen en zeven roemers         1,-- 
35. Drie schaaltjes          --,50 
36. Tabaksdoos en theestoofje       --,75 
37. Drie messen, vijf vorken en enige snuisterij     --,75 
38. Koffiemolen          1,-- 
39. Drie busjes          --,50 
40. IJzeren hang en borstel         --,75 
  Gearresteerd in een kamer met een raam uitziende op de plaats 
  aan de noodzijde bij voornoemd pandarrest 
41. Een eiken kabinet met koperen beslag en tree (?)    25,-- 
42. Dito licht bruin met tree77 
43. Een bureau         15,-- 
44. Een tafeltje          2,-- 
45. Zes bruine stoelen         3,-- 
46. Zes porceleinen borden en twaalf dito kommen      1,-- 
47. Een Stilue (?)          1,50 
48. Zeven schilderijen          2,-- 
49. Een pluimen bed en overtrek                    36,-- 
50. Twee dito kussens en dito peluw       3,-- 
51. Een wollen deken met grote strepen       3,-- 
52. Twee katoenen dekens          8,-- 
53. Bedgordijnen met vallen niet gearresteerd       1,50 
  Gearresteerd in een kast aldaar 
54. Een tinne ‘waterflents’ en tabaksdoos       2,-- 
55. Een koper komfoor           ,50 
56. Een koperen kandelaar en een grote soeplepel        ,75 
  Niet gearresteerd in gemeld vertrek 
57. Twaalf kabinetkommen         2,-- 
58. Twee schilderijen            ,30 
59. Twee presenteerdoosjes        1,-- 
60. Achttien servetten         5,-- 

                                                             
77 Het bedrag van dertig gulden is doorgehaald met een verwijzing naar de volgende tekst in de kantlijn: ‘Niet 
getaxeerd als behorende tot zelve, volgens verklaring van de voogd Herbert Vriens, aan de minderjarige 
Johanna Bette, die hetzelve indertijd ten geschenke had gekregen van wijlen haar overleden grootmoeder, de 
weduwe Johannes Veermans, ‘en dus alhier dit dient tot narigt’ en voor Memorie, goedgekeurd deze 
bijvoegingen, de doorhaling van drie woorden en twee cijfers.’ Met daaronder de zes handtekeningen van hen 
die aan de taxatie deelnamen.  
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61. Vier tafellakens          2,-- 
62. Vier val- en drie kleine gordijntjes       1,50 
63. Twee schouwkleedjes en twee paar gordijnen         ,50 
64. Een wollen deken          2,50 
65. Een overtrek voor een bed          ,50 
66. Twee wiegen en twee …mandenkleden          ,75 
67. Zes lepels            ,25 
68. Vier paar lakens         4,-- 
69. Acht kussenslopen (kussensloven)       2,-- 
70. Enige boeken           1,-- 
71. Twee blikken dozen         1,50 
72. Koperen melkkan          2,-- 
73. Koperen ketel met dito deksel        3,50 
74. Dambord en vogelkooi           ,75 
75. Koperen deksel             ,50 
76. ?             ,75 
77. Schoorsteenketting           ,50 
78. Twee blikken oliekruikjes          ,50 
79. Zeven glazen flessen en verdere rommel       2,-- 
80. Negen bierglazen            ,50 
81. Twee porceleinen koeien           ,50 
82. Drie witte schalen            ,75 
83. Een grote schaal en visplaat        1,-- 
84. Zes grote en drie kleine schalen         1,50 
85. Acht witte borden          1,-- 
86. Elf dito            1,50 
87. Zes dito porcelein            ,75 
88. Komfoortje            ,75 
89. Vier tinnen lepels            ,25 
90. Acht porceleinen borden        1,50 
91. Elf flessen en fontijntje            ,50 
92. Enig ? erin           1,50 
93. Ladder           1,-- 

Gearresteerd in een kamertje uitziende met een raam op het land 
94. Een spiegel             ,50 
95. Een houtbak           1,-- 
96. Een paar bedgordijnen            ,25 
  Niet gearresteerd aldaar gevonden: 
97. Een bed, twee kussens, peluw, twee lakens en twee dekens               15,-- 
98. Schrijftafeltje           1,25 
99. Twee banken en twee stoelen           ,75 
100. Een stilletje78       
101. Twee korven en weerglas          ,30 
102. Een landkaart             ,25 

Gearresteerd in de karnmolen of keuken 
       103. Een trog79          1,-- 
       104. Een karn en staf         6,-- 
       105. Een waskuip          2,-- 
       106. IJzeren pot en koperen ketel         1,50 

                                                             
78 Een stilletje is een kamerstoel met emmer om zijn behoefte te doen. 
79 Een trog is een langgerekte voerbak voor dieren. 
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107. Twee houten emmers         1,50 
108. IJzeren theeketel            ,75 

Niet gearresteerd aldaar 
109. Een tonnetje             ,50 
         Twee melktonnen           1,50 
         Twee wastobjes             ,50 
         Oven? en broodschop          2,-- 
113. Een rek met lepels            ,50 
         Een koperen ketel             ,50 
         Stamplaat (?) en ketting          1,-- 
         Vistuig             ,75 
117. Koekepan en ijzer           1,-- 
118. IJzeren pot en ?            ,75 
119. Koperen koffieketel en enig theegoed       2,-- 
120. Een hangketel           3,-- 
121.Twee lantaarns            ,50 
122. Twee emmers           1,-- 
123. Blik en komfoor          1,-- 
124. Enige potten en pannen          2,50 
125. Tuinschaar, zaag en bijl          2,-- 
126. Enig ijzerwerk          1,50 
127. Een koperen kan, trechter en ?        3,50 
  Gearresteerd op de zolder 
128. Een ?, rijzadel en paardentoom        2,50 
129. IJzeren aal (?) en blikken gieter         1,-- 
130. Twee karnmelktonnen          2,-- 
  Niet gearresteerd aldaar 
131. Een schutsel (?)             ,50 
132. Kagenel (?) en blaaspijp         6,-- 
133. IJzeren pot           1,50 
134. Huschblok (?) met drie stoven           ,50 
135. Koolijzer, koolbar en koolbak         1,-- 
136. Twee vleesbomen (?)           ,75 
137. Twee tobbetjes             ,50 
138. Een zaag            1,50 
139. Een trie (?) en tafeltje         1,-- 
140. Enig vistuig           2,-- 
141. Twee ijzeren latten          2,-- 
142. Een spekbak80           2,50 
143. Vuurijzer en blaaspijp         1,-- 
144. Enige rommel           1,-- 
  Gearresteerd in een klein melkkeldertje  
145. Een koperen koffieketel en dito schuimspaan      1,25 
146. Een melkton           1,-- 
147. Acht borden             ,75 
148. Een koperen blaker81            ,50 

                                                             
80 De spekbak is hier  ws. een houten of metalen bak waarin spek bewaard werd, zoals vlees in een vleeskuip.  
Zie Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw: 
https://books.google.nl/books?id=yVnzo0IQ_Z0C&pg=PA179&lpg=PA179&dq=wat+is+een+spekbak&source=bl
&ots=gmv0UhTcka&sig=lKlvhxmDI_QhSgKoIccs_WudXM4&hl=nl&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAjgUahUKEwjjq9XDxc
TIAhWIbRQKHVN4AU8#v=onepage&q=wat%20is%20een%20spekbak&f=false.  
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  Niet gearresteerd aldaar 
149. Enig witgoed           1,50 
  Gearresteerd in een kelder uitziende met een raam op de plaats 
150. Koperen braadpan met deksel          1,50  
151. Twee houten schalen met ijzeren bakken        1,75 
152. Twee Keulse boterpotten         1,50 
153.82   Niet geareesteerd aldaar 
154. Een stelling met vaatjes         1,-- 
155. Wasstoel en botervloot           ,50 
  Niet gearresteerd op de graanzolder 
156. Vijf mud83 rogge         16,-- 
157. Acht mud tarwe         28,-- 
158. Een mud gerst           2,-- 
159. Drie mud tarwe          15,-- 
160. Twee en een half mud tarwe          9,-- 
161. Een mud             5,-- 
162. Een tarwezeef           2,50 
163. Een schop en een zolderveger          1,-- 
164. Een gerstzeef           4,-- 
165. Vijftien korenzakken           7,-- 
166. Een stortbak             ,50 
167. Een geweer           2,-- 
168. Luiermand en wieg          1,-- 
169. Schalen, gewichten en balans84         3,-- 
170. Een half pond wikke85          2,-- 
171. Een wiegstoel             ,50 
172. Een ijzeren koolben (mand?)          1,-- 
173. Wafelijzer             1,-- 
174. Enig oud ijzer            2,-- 
175. Een tonnetje             ,75 
176. Een kooi             1,-- 
177. Enige rommel            1,-- 
178. Een meelkist en tonnetje           1,50 
179. Een legerkistje              ,75  

                                                                                                                                                                                              
81 Een blaker is een lage kaarshouder met een platte voet, meestal voorzien van een handvat in de vorm van 
een oog of een steel. Ook heeft een blaker meestal rondom een opstaande rand, zodat gesmolten kaarsvet er 
niet af kan lopen.  
82 Deze doornummering van een tussentekst is natuurlijk onjuist.  
83 Een mud (ook mudde) is een oude inhoudsmaat. Indien het gemeten product betrekking heeft op vaste 
goederen (kolen, aardappelen, ...) wordt in wezen het gewicht bedoeld. Bijvoorbeeld: een mud aardappelen 
weegt (ongeveer) 70 kg. De mud is vooral een inhoudsmaat voor vloeistoffen en graangewassen. De 
corresponderende inhoud in het metriek stelsel varieert van streek tot streek (tussen 150 en 300 liter). Iedere 
stad of instelling kon zijn eigen inhoudsmaat kiezen. 1 mud bestaat in sommige stelsels uit 4 schepel. Er bestaat 
ook een zestallige onderverdeling: 1 mud is dan 6 sister. Rogge is een graansoort dat net als de overige granen 
behoort tot de grassenfamilie. Rogge wordt vooral geteeld om er roggebrood van te maken. Ook ontbijtkoek 
wordt van rogge gemaakt.  
84 Een balans (ook wel tweearmige balans) is een meetinstrument met twee schalen dat dient om de grootte 
van een onbekende massa op een van de twee schalen te bepalen door op de andere schaal bekende 
gewichten te plaatsen totdat dat de balans in evenwicht is. 
85 Wikke’s zijn kruidachtige planten, meestal met ranken. De vruchten zijn peulen en voorbeelden zijn de 
bekende  tuinboon en de paardenboon. Wikke wordt al zeer lang verbouwd voor de menselijke consumptie. 
Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke en bonte wikke worden wel gebruikt als veevoer. 
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180. Een pluimen bed86, kussens en peluw        10,-- 
181. Dito bed, twee kussens, peluw en twee dekens       14,-- 
182. Twee paar bedgordijnen met vallen            ,50 
183. Een staande plaat             1,-- 
184. Enig touwwerk              ,50 
  Gearresteerd in de kleine schuur87 
185. Een klein karretje met een bedekte kap          25,-- 
186. Vier echten (eggen jcb) met ijzeren pinnen         50,-- 
187. Paardenarren,88 hoofdgestel en leidsels         48,-- 
          

 
 

Veluwse arrensleden (Voorthuizen, Garderen) 
 

  Niet gearresteerd aldaar 
188. Een open karretje             7,-- 
189. Een kruiwagen en twee tonnen           1,-- 
190. Een molbord89 en ketting            2,-- 
191. Twintig hoenders             5,-- 
192. Aardappelzeil en vleesblok            1,50 
193. Een snijbak met mes            1,-- 
194. Twee vierpaardenringen            3,-- 
195. Twee disselbomen              ,50 
196. Rommel               ,75 
197. Zes stoelen             2,-- 
         Polstok en roei             1,-- 
         Een rijzadel              ,50 
199. Kantehakker en grondzeisje, kouter90 en schijf         1,50 
  Niet gearresteerd in de grote schuur  
200. Een voerkist            1,50 

                                                             
86 Een pluimen bed is met veren opgevuld en daarmee zachter dan met het meer gewone stro.  
87 Zie voor de hierna komende boerderij- en dierentermen ook pag. 131-140, waar al  veel toegelicht wordt. 
Informatie en uitleg over boerderijtermen is verder te vinden in ‘Mededelingenblad van de heemkundekring DE 
HEERLIJKHEID OOSTERHOUT, 28ste jaargang, nummer 2 2004, in het interessante en rijk geïllustreerde artikel 
‘Geschiedenis van de boerderij van Wijgerde aan de Kruisstraat’ door Jan en Christ Buiks, via de link:  
http://oostheem1973.nl/index_htm_files/2004%20nummer2_2.pdf! West-Brabantse dialectbenamingen zijn te 
vinden in J. Stroop, Sprekend een West-Brabander, deel I en II, Amsterdam 1981 via de link van google-books: 
https://books.google.nl/books?id=1faZ-Q7dHHcC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
Andere (taal)werken van dr. J. Stroop zijn  te vinden bij: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=stro008.  
88 Een paardenarre is een slede (arrenslee) die door paarden getrokken werd.  
89 In het voorjaar zaaide men de al vóór de winter geploegde kleigrond in, maar niet voordat men eerst met 
een lichte ploegsnede de door de vorst gebroken kluiten had omgelegd en het land met het molbord licht 
eggend had glad gemaakt. Een molbord werd ook wel wegschaaf genoemd. Voor het molbord, zie verder pag. 
136 noot 30.  
90 Een kouter is een onderdeel van een ploeg met daaraan de scherpe kant waarmee men snijdt, het ploegijzer, 
ploegmes. De uitspraak ‘zo bot als een kouter’ komt van dit stuk landbouwgereedschap.   
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201. Een kafmolen91            5,-- 
202.Een lange ladder            1,50 
203. Een aardkar            2,-- 
204. Drie kiemmanden            1,-- 
205. Een hiep92              ,50 
206. Twintig tasbalken93            4,-- 
  Gearresteerd in de paardenstal 
207. Een bruin ruinpaard van 8 jaar        150,-- 
208. Dito van 15 jaar           70,-- 
209. Een bruin merriepaard van 5 jaar       120,-- 
210. Dito van 14 jaar           60,-- 
211. Dito oud 11 jaar         100,-- 
212. Zwart ruinpaard 4 jaar         140,-- 
213. Dito oud 15 jaar           65,-- 
214. Dito oud 14 jaar            70,-- 
215. Zwart merriepaard 12 jaar          59,-- 
216. Bruin merriepaard 3 jaar         125,-- 
217. Zwart idem 3 jaar          115,-- 
218. Zwart ruinpaard 1 jaar           50,-- 
219. Een zwarte melkkoe          66,-- 
220. Een ruggeling dito            60,-- 
221. Een roodbonte koe           50,-- 
222. Een dito oudere           63,-- 
223. Een donkerblauwe94 dito          48,-- 
224. Een lichte blauwe            54,-- 
225. Een grijze dito           70,-- 
226. Een driejarige zwartbonte vaars95         45,-- 
227. Vier driejarige ossen        150,-- 
228. Zes tweejarige ossen        150,-- 
229. Zevenjarige melkkalveren           84,-- 
  Niet gearresteerd aldaar 
230. Drie melkkalveren           12,-- 
231. Twee hengstveulens (n.b. opnemen bij het aantal paarden, jcb)     50,-- 
  Niet gearresteerd op de werf 
232. Een zaadzijl96 met toebehoren         50,-- 

                                                             
91 Een kafmolen is een zeefmachine die het kaf van het graan/koren scheidt.  
92 Een hiep is een kap- of snoeimes. 
93 Over tasbalken las ik: ‘Als  de meststapel in een stal te hoog werd, (soms stond het vee met de rug tegen de 
tasbalken), dan reed men de mest uit.’ Elders als het gaat om een stalgebouw: ‘1823, het oudste jaartal in 
kerfsneetechniek op de tasbalk.’ Het kan ook nog gaan om een tas (hoop) balken en dan gerekend worden 
onder timmerhout.  
94 Waarschijnlijk gaat het bij een donker- of lichtblauwe koe om een zogenoemde Belgische Blauwe, een zwaar 
ras dat veelal als vleeskoe wordt gehouden.  
95 Een vaars is een jonge koe die voor de eerste keer gekalfd heeft. 
96 Een zaadzeil wordt gebruikt bij het oogsten van o.m. koolzaad: ‘De rijpe koolzaadstruiken worden 
afgesneden, van tijd tot tijd gewend en goed droog zijnde, worden omtrent het midden van de maand Juli 
gedorscht en wel op het opene veld.  Eenige mannen maken door het op zijde leggen van eenige zaadstruiken, 
eene ruimte op het land van ongeveer tachtig vierkante meter gereed, waarop een zeil van zwaar linnen, het 
zaadzeil, wordt opengespreid. Men noemt dit den zaadvloer. Hebben nu niet alle landbouwers zulk een 
zaadzeil in eigendom, dan bezitten zij dit in gemeenschap met anderen of huren er een bij den dag. Wanneer 
nu de dauw voor de warmte der morgenzon in damp is opgegaan en de zaadpeulen tot openspringens hard en 
droog zijn wordt met het dorschen een aanvang gemaakt.’: http://www.verhalenbank.nl/items/show/46797.  
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233. Een speelwagentje           15,-- 
234. Een bak en ton              ,75 
235. Een pilomer seisje97            1,-- 
236. Enig oud ijzer             ,50 
237. Drie koppelstokken98            ,50  
238. Een rolblok          10,-- 
239. Een stouwbrug99            2,-- 
240 Vier karkussens            1,-- 
240.100 Drie sleden            5,-- 
241. Riek, mishaak en vijf vorken101          1,-- 
242. Drie driezwingen102           5,-- 
243. Drie tweezwingen met beugels en mesthaken        3,-- 
243. Waterbak en schepemmer           2,50 
245. Twee polderbomen103           1,50 
246. Een klaverzaadechtje104           2,-- 
247.  Een slijpsteen met draaier            ,50 
248. Vijf hekkenpalen            3,-- 
249. Een koperen aker105            ,50 
250. Twee viskaren106                ,50 
251. Vier hekken            8,-- 
  Gearresteerd op de werf 
252. Vier wagens107         120,-- 
  Gearresteerd doch niet gevonden het volgende als: 
  In de kleine schuur 
253. Vier varkens, zijnde twee beigen en twee gilden108 tot consumptie gebruikt door het huisgezin  
  dient tot         Memorie 
   

                                                             
97 Een zeis is een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een verdere ontwikkeling van de sikkel. 
Een tussenvorm is de zicht. Een zeis bestaat uit een lang gebogen mes, aan de binnenbocht scherp, met een 
scherpe punt, bevestigd aan een steel met soms 1 maar meestal 2 handvatten. De zeis wordt gebruikt door 
met een snelle zwaaiende beweging lang gras of graan te maaien zonder dat de maaier zich daarvoor hoeft te 
bukken. Wat het bijvoeglijk naamwoord pilomer betekent (indien juist getranscribeerd), blijft onbekend.   
98 In het verband van een boerderij gaat het bij een koppelstok om een houten stok met banden of touwen om 
dieren (kalveren of schapen) aan elkaar te koppelen. Men spreekt van een koppeltje schapen… 
99 Een stouwbrug diende mogelijk om varkens een wagen op te stouwen. 
100 Hier gaat de nummering opnieuw fout.  
101 Een vork is een woord met verschillende betekenissen, die veelal betrekking hebben op een gesplitst of 
vertakt voorwerp. In dit geval gaat het om de hooivork - een twee- of drietandig landbouwgereedschap met 
lange steel of een mestvork - een meestal viertandig landbouwgereedschap met korte steel.  
102 De driezwing is een stuk landbouwgereedschap, maar ik heb niet kunnen achterhalen wat het precies is.   
103 Een polderboom is een lange paal of ronde balk die in de lengte over een voer hooi of koren wordt gelegd. 
104 Met een klaverzaadegge wordt de grond fijn gemaakt. Dit is blijkbaar een klein model.  
105 Een aker is een voorwerp waarin stoffen, met name vloeistoffen, kunnen worden bewaard en vervoerd; een 
soort emmer. Verschillen met de emmers zoals wij die tegenwoordig vooral kennen, zijn dat de aker doorgaans 
van metaal is gemaakt, vaak van koper, en dat de vorm vaak niet taps is, zoals bij de emmer wel het geval is; 
een aker is vaak cilindrisch, en heeft dus een pan-vorm, zij het dat steel of oren ontbreken, maar een hengsel 
juist weer wel aanwezig is. De cilindrische vorm was van belang omdat in vroeger tijden de aker ook werd 
gebruikt om water uit een waterput op te halen. Aan het hengsel kon men een lang touw bevestigen om 
handmatig of eventueel middels een katrol boven de put de aker op te hijsen. Zo spreekt men van een putaker. 
106 Een viskaar is een kast met gaten om schaaldieren of vis levend te bewaren. 
107 Het blijft onduidelijk of het hier om door paarden te trekken landbouwwagens gaat (hooiwagens o.i.d.) dan 
wel om rijtuigen.  
108 Beigen is mogelijk dialect voor biggen, indien goed getranscribeerd kan ik gilden niet thuisbrengen.  
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In de grote schuur 
254. Een half gebint gerst109 
255. Een heel gebint klaver en hooi en een voer110 tarwe 
256. Een gebint tarwe en daarin een partij rogge 
257. Een gebint hooi en rogge 
258. Een gebint kanthooi111 
259. Twee gebinten gerst en hooi 

Alles tot consumptie verbruikt voor huisgezin, en het vee en verder tot bezaaiing van 
de zaailanden tot tegemoetkoming van de onkosten van bebouwing en het 
resterende hierboven gebracht en geschat, alles dient tot nazicht en  Memorie112 

 

 
 

foto ‘gebint hooi’,  G.Th. Delemarre113 
 
260. Van de gearresteerde veldvruchten niet meer aanwezig gevonden dan 

Een bunder114 zes en twintig roeden toenmaals eenjarig thans tweejarige  
‘meide’ (of ‘meede)115 aan de noordzijde van de werf tegen de ‘Oudlandschen dijk’,  

                                                             
109 Gebinten gerst: in de schuur (tas) waren tussen de gebinten ruimten voor opslag van tarwe, haver, gerst, 
rogge en andere veldvruchten. Zo’n gebint was ongeveer 5 meter breed en de skeletpalen van de schuur 
vormden de scheiding. ‘In het gebint doen’ is graan of gooi in de schuur stapelen, in de ‘tas’ (optassen). Veelal 
lag daar ook een hoeveelheid van het koren, dat dan pas in de winter gedorst werd.   
110 Een voer tarwe is de hoeveelheid van een wagenvracht, zoveel als er op een kar door een paard getrokken 
kan worden.   
111 Kanthooi (in tegenstelling tot weidehooi) is hooi van gras uit de walkant van sloten en vaarten en van de 
bermen van weg en dijk.  
112 Hier heb ik voor een goed verstaan de transcriptie in huidige verwoording en taal omgezet. 
113 Zie http://drimble.nl/cultuur/baexem/261203.html. Flip Delemarre is een bekende fotograaf van historische 
boerderijen, kerken en interieurs (o.m. fotograaf Rijksdienst voor de Monumentenzorg).  
114 Een bunder is oude oppervlaktemaat, die in Nederland in 1816 werd gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 
vierkante meter; een (Brabantse) bunder is 3 gemet en is 400 vierkante roeden; een roede is een oude lengte- 
en oppervlaktemaat die lokaal sterk varieerde; als landmaat las ik bij het Meertens Instituut een enorme lijst 
van mogelijkheden, zie http://www.meertens.knaw.nl/mgw/maat/9. 
115 Meide/meede kan hier gelet op de context worden verklaard als gras van wei- of hooiland, alhoewel mede 
wel degelijk ook ‘vertaald’ kan worden met meekrap (spelling half 19de eeuw) een plant die een rode verfstof 
oplevert (zie http://www.encyclo.nl/begrip/mede); zie http://www.dbnl.org. 
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geschat ‘den hoop’ op        416,-- 
  Niet gearresteerd nog (alsnog of noch? jcb) gevonden 
261. Het mest in de mestput dat bij hun afscheiden op de hofstede moet verblijven  Memorie 
 

Voorts volgens de kaart der hofstede opgenomen en nagezien de volgende veld-
vruchten die niet gearresteerd waren, als 

262. Op het perceel letter B 92 roeden tarwe, geschat op         57,-- 
263. Een bunder 84 roeden haver op hetzelfde perceel       120,-- 
264. Op het perceel letter C Twee bunder 77 roeden verhuurd voor aardappelland 

 aan Hermanus Vissers, bouman te Dinteloord     255,20 
265. Op het perceel letter D drie bunder 15 roeden rogge, geschat op     204,-- 
266. Op het perceel letter E twee bunder 93 roeden tarwe geschat op     290,-- 
267. Op het perceel F twee bunder 98 roeden tarwe      309,-- 
268. Op het perceel G twee bunder 76 roeden weiland voor het overige van dit seizoen     33,-- 
269. Op het perceel H twee bunder 94 roeden tarwe       250,-- 
270. Op het perceel J drie bunder 76 roeden klaver        53,-- 
271. Op het perceel K drie bunder 5 roeden gerst       430,-- 
272. De hof- en boomvruchten en die van de werf op de hofstede geschat     60,-- 
273.   Al het voormelde aaneengelegen in de Mariapolder 
   In de Annapolder onder Dinteloord gevonden 
273. Op perceel A 30 roeden voor aardappelland verhuurd aan Jan van den Mermel116,  
  arbeider te Dinteloord           27,87 
274. Op hetzelfde perceel wordt 30 roeden aardappelland verhuurd aan  

Gerrit van Saarloos, Roeper te Dinteloord117        27,74 
275. Op hetzelfde perceel nog een bunder 26 roeden bonen, geschat op      83,-- 
276. Op perceel B een bunder 75 roeden bonen       124,-- 
277. Op perceel C een bunder 28 roeden haver         75,-- 
278. Perceel D,E,F,G en H, samen groot 3 bunder 90 roeden is alles braakland 
  dient tot nazicht       Memorie 
279. Perceel J is 84 roeden tarwe geschat op          71,-- 
280. Op perceel K 40 roeden wintergerst         55,-- 
281. Op perceel L 85 roeden dito        120,-- 
282. Op perceel M 2 twee bunder 14 roeden weiland voor het overige van dit seizoen    25,-- 
283. Op perceel N 1 bunder 55 roeden weiland voor het overige van dit seizoen      18,-- 
284. Op perceel O 87 roeden bonen geschat op          58,-- 
285. Op perceel P een bunder 41 roeden bonen geschat op        90,-- 
286. Op perceel Q twee bunder 12 roeden tarwe geschat op      179,-- 
287. Niet gearresteerd de meekrap zittende in de Oude of Torendijkse Meestoof118  

                                                             
116 Jan van den Mermel heeft een in West-Brabant zeer onbekende (achter)naam; de naam Mermel (indien 
goed getranscribeerd) komt m.i. in Nederland sporadisch voor. In het spoor van de familie Timmer vond ik een 
vergelijkbare naam, nl. Van de Merbel, begin 20ste  eeuw, Jacomina Johanna van de Merbel, boerin te 
Heiningen; welke familienaam van de 18de eeuw af o.m. in Willemstad, Klundert en Fijnaart voorkwam.  
117 Gerard van Saarloos (Dinteloord 26-03 1800 – Dinteloord 16-03 1869), zoon van Anthonij van Saarloos en 
Adriana de Rooij; gehuwd met Janneke Krijger (Tholen 1800-Dinteloord 18-06 1858); een roeper is iemand die 
in het openbaar iets aan- of afkondigt of bekendmaakt. Hij is ook de persoon die bij een openbare verkoping de 
goederen afroept en ze aan de meestbiedende toewijst, iemand met een duidelijk stemgeluid. 
118 Een meestoof (meekrapstoof) was een ‘installatie’ op een landbouwgebied voor het drogen en verwerken 
van de geteelde bijwortels van de meekrap. In Nederland kwam deze teelt voornamelijk voor in Zeeland, West-
Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden. In 1819 waren er 90 meestoven in Nederland, in 1915 nog slechts 8. 
De meekrapwortels werden geteeld om er de kleurstof alizarine ofwel Turks rood of kraplak uit te bereiden. 
Het is een overblijvend gewas dat na 2 of 3 jaar kan worden geoogst. De plant werd vermeerderd via de 
uitlopers. De wortels werden in de stoof schoongemaakt, gedroogd, gedorst, gestampt en gemalen tot 
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te Dinteloord geprovenieerd van de eerstgedolven gearresteerde  
oude mede en wel twee vaten wegende netto 768 Nederlandse ponden 
geschat ‘den hoop’ op          355,28 
Nog gevonden aan veldvruchten niet gearresteerd 

288. Het grijp- en kanthooi in de Mariapolder op          30,-- 
289. Dito dito in de Annapolder            30,-- 
290. De verdere beweiding voor dit seizoen van de dijk op        85,-- 
291. Twee ? in het eerstgenoemde vertrek in het woonhuis           ,75 
292. Een ? voor de schoorsteen en een dito op het hoekkastje           ,50 
                    ------------- 
  Verzameling van al het voorschrevene 

1. De gearresteerde roerende goederen aanwezig bevonden zijn vermeld onder  
nummers 1-12, 18-24, 41, 43 a 52, 54 a 56, 94-96, 103, 108. 112 a 130, 145 a 148,  
150 a 152, 185 a 187, 207 a 229 en 252 bedragen samen en zijn geschat op       2422,50 
 
Het gearresteerde vermeld sub nummer 42 is gereclameerd als aan een ander  
behorende en door ons niet geschat, dient voor     
 Memorie 
Het gearresteerde vermeld  sub nummer 253 a 259 niet meer aanwezig zijnde  
dient mede voor         Memorie 

2. De niet gearresteerde roerende goederen vermeld sub 11, 13, 17, 25 a 40,  
53, 57 a 93, 97 a 102, 109 a 127, 131 a 144, 149, 154 a 184, 188 a 206,  
230 a 251, 291 a 292 zijn samen geschat op      680,69 
Dat vermeld sub 261, om reden als daar vermeld, dient voor    Memorie 
                       ------------ 
Totaal der roerende goederen       3103,19 
 

3. De aanwezige gearresteerde veldvruchten sub nr. 60 bedragen      416,-- 
Die vermeld sub 287 thans roerend goed ge? uit de gearresteerde veldvruchten   355,28 

4. De niet geareesteerde veldvruchten vermeld sub 262 en 263, 265 a 273,  
275 a 277, 279 a 286, 288 a 290 samen geschat op     2802,-- 
Dat sub nr. 278 braakland zijnde dient voor      Memorie 

5. Uitgegeven voor aardappelland nr. 264 en 273 en 274, niet gearresteerd 
hetgeen dus als ? kan worden beschouwd       310,81 
          ----------- 
Totaal veldvruchten en aardappelland      3884,09 
 
 Totaal generaal 
Van het gearresteerde bedraagt      3193,78119 
Van het niet gearresteerde       3793,50 
          ----------- 
Samen de som van         6987,28 

                                                                                                                                                                                              
meekrappoeder ofwel racinepoeder dat men in eikenvaten verpakte. Het eerste gedeelte van de meekrapstoof 
bestond uit de koude stoof. In deze schuur had iedere deelnemende boer zijn eigen opslagruimte waar de 
wortels werden gestort. Vervolgens was er een droogtoren waarin een oven aanwezig was die voor de eerste 
droging zorgde. Daarna werden de wortels van aanhangende aarde en andere ongerechtigheden ontdaan en 
nagedroogd. In het stamphuis ten slotte werden de wortels verpulverd met behulp van grote stampers die 
door een rosmolen werden aangedreven. Voor meekrappoeder was er een beurs in Rotterdam. Van daaruit 
werd het verfpoeder verkocht aan wolververijen en textieldrukkerijen; bron: Wikipedia. 
119 We zouden hier de direct bovenstaande totalen verwachten, de (oorzaken van de) verschillen worden niet 
toegelicht en kunnen door mij niet worden geduid.   
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  Passief120 van deze boedel 
1. Bij het voorschreven (=hiervoor genoemde) pandarrest is vermeld dat de overleden Simon 

Bette aan de Algemene Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Volksvlijt (ANMBV) 
wegens pacht van de hofstede in de Mariapolder onverminderd de volgende huurjaren 
verschuldigd is121  
op de huur verschenen elf november 1832, 1833 de som van    3455,04 

2. De bewaarder Johannes Bom122 heeft te vorderen wegens het opzien, nazien en bewaren van 
de goederen sedert (sinds, jcb) 3 maart jl. zijnde de dag zijner aanstelling , nader te bepalen 
voor           Memorie 

3. Elisabeth van Sliedrecht123, weduwe Adrianus Borgers, werkvrouw te Prinsland, zou volgens  
verklaring  van gemelde Johannes Bom naar zijn inzien redelijkerwijze competeren  
(rechtmatig toekomen, jcb) 40 cent per dag sedert de dag van haar aanstelling  
3 maart jl. voor het opzicht en het beredderen van het huisgezin en huiswerk  
Dient voor          Memorie 

4. De voogd Herbert Vriens komt voor een gedane reis naar Oudenbosch en een naar  
Breda                  4,40 

5. De toeziend voogd Hermanus Vissers voor             3,50 
6. De knecht Willem van ’t Hoff124 komt voor diens loon van 16 februari  

tot Sint Andries125 van dit jaar               16,-- 
7. De notaris Van Breda te Oudenbosch competeert wegens gedane voorschotten 

van onkosten van familieraad, procuratiën, homologatiën126, rechtbank  
en gepasseerde akten ter griffie aldaar en andere nog niet juist bekend zijnde: Memorie 

                                                             
120 Hier gaat het om de bedragen van schuldeisers in en van schuldeisers aan de boedel.  
121 Wanneer door misoogst of andere buiten reden of schuld van de pachtboer vallende oorzaken de pacht in 
een bepaald jaar of bepaalde jaren niet kon worden opgebracht, kon de rentmeester met de pachtboer 
afspraken tot opschorting van de pachtschuld maken. Dit heet het opschortingsrecht. Met opschortingsrecht 
wordt bedoeld dat als een partij zich niet aan de afspraak kan houden, de andere partij zijn verplichtingen kan 
uitstellen. Blijkbaar ging zo’n herhaald uitstel of opschorten gepaard met een pandarrest, waarbij de goederen 
van de pachter onderpand worden voor de pachtschuld en waarmee de pachtheer beschermd wordt voor 
verliezen. Een andere pachter zou het in zulke gevallen ook niet kunnen opbrengen en het wachten is op 
betere tijden. We komen dit verschijnsel van opschorting regelmatig bij Staat en Inventaris van pachtboeren op 
het spoor. De jaren 1832 en 1833 zijn bekend vanwege een landelijke cholera epidemie, welke ook invloed zal 
hebben gehad op de Brabantse boerenbevolking en de economie heeft geschaad. Zie voor rampen met een 
groot effectgebied: http://members.ziggo.nl/fklerkx/Brabantsegenen/rampen.html. Het geeft overigens aan 
dat Simon en Elizabeth in economisch moeilijke en spannende tijden overleden zijn.  
122 Johannes Bom Mzn. is Johannes (Marijnuszn) Bom, die via Maria Bette, de zuster van Simon een aangehuwd 
lid van de familie is. Een bewaarder hield (in dit geval ws. namens de rentmeester van ANMBV) het opzicht 
over de ter ‘bewaring’ gegeven goederen of hypotheken.   
123 Zie voor Elisabeth van Sliedrecht, Herbert Vriens en Helbertus Vissers Het voogdenonderzoek (pag. 343 e.v.). 
124 Willem van ’t Hof (uit St. Annaland, Tholen, Zeeland), de boerenknecht/arbeider van Simon Bette woont in 
1839 als ongehuwde man van 43 jaar in de Oostzijstraat en is vrachtrijder (overl. Dinteloord 05-05 1853).   
125 Sint Andries is een zgn. merkdag en wel 30 november. Enkele merkdagen met weerspreuken in het vroegere 
volksgeloof of boerenwijsheid zijn 14 februari Sint-Valentijn: is de aarde met Sint-Valentijn in het wit gehuld, 
dan zijn de weiden en akkers met vreugde vervuld; 17 maart Sint Geertruid: met Sint Geertruid komt de 
warmte de grond uit; 20 juli Sint-Margriet: regent het op Sint-Margriet, dan krijgen we zes weken een ‘natten 
tied’; 1 november Allerheiligen: Allerheiligen is een waterken of een winterken; 2 november Allerzielen:  Aller-
zielen zonder vuur, spaart geen brandhout uit de schuur; 11 november Sint-Maarten: nevels in Sint-
Maartensnacht, maken de winter kort en zacht; 25 november Sint-Catharina: vriest het op Sint-Katrien, dan 
vriest het nog zes weken nadien; 30 november Sint-Andries:  als Sint-Andries onder sneeuw moet bukken, zal 
het volgend jaar geen koren lukken.   
126 Bij procuratiën gaat het om situaties waarin de notaris anderen opdracht geeft bepaalde zaken uit te zoeken 
of uit te werken; bij homologatiën gaat het om de controle van officiële stukken of overeenkomsten en er zo 
mogelijk goedkeuring aan hechten. Bij ‘rechtbank’ betreft het ws. leges o.i.d.     
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transport         3478,94 
8. De voornoemde ANMBV competeert wegens achterstallige en lopende huren  

van de hofstede nader op te nemen en niet juist bekend zijnde   Memorie 
9. Plaatselijke belasting over 1833 en 1834 voor zover bekend dient voor  Memorie 
10. Personeel en ‘mobilair’over 1834 is slechts gedeeltelijk bekend, dient voor  Memorie 
11. Frans van Bemden, smid te Dinteloord, competeert de ? over 1834 dient voor  Memorie 
12. Aan het Domeinkantoor nog verschuldigd uit verschillende hoofde,  

kan niet worden opgegeven, dient voor      Memorie 
   

Totaal Passief de som van       3478,94 
waartegen het voorschreven Aktief voor     6987,28 
         ----------- 
Rest een batig saldo van       3508,34 

 
De requirant (of rekwirant: eiser/navorser/navrager, jcb) en voogd, en toeziend voogd  
evenals de Bewaarder Johannes Bom verklaren dat er geen kontante penningen bij hun  
aanneming nog berustende zijn, dat de ‘Kleaderen’ van de overleden ouders gebruikt  
zijn voor de kinderen en dat voor zover het bekend de boedel niets heeft te vorderen  
buiten (behalve jcb) hetgeen hierboven in het Aktief sub 264, 273 en 274 voor  
aardappelland is ingebracht. 
 
  Papieren 
Een simpel afschrift der thans nog bestaande pacht van de hofstede van de overleden Simon Bette 
van de genoemde ANMBV van 22 juli 1831 door de ondergetekende notaris Johannes Jacobus van 
Breda, genummerd en alhier gebracht onder nummer 1. 
 
Een bewijs van remissie127 van de pacht van 1834 tot 560 guldens en 92 cents wegens geleden 
rampen door hagelslagen in dat jaar als voor gebracht onder nummer 2. 
 
Een kwitantie wegens betaalde intress128voor drie jaren tot en in 1830 van twee restant kapitalen ten 
behoeve van Dirk van der Made en Nicolaas Littooij te Klundert, samen groot 3000 guldens als voor 
gebracht onder nummer 3.   
 
Een kwitantie wegens pacht over 1829 der hofstede in de Mariapolder, gebracht als hiervoor onder 
nummer 4. 
 
Een bewijs waarbij Catherina van den Berg wed. A.A. van Dis verklaart het ‘zaatzijl’ met toebehoren 
verkocht te hebben voor de helft aan S. Bette, gebracht als hiervoor onder nummer 5. 
 
Een originele kaart van de hofstede in de Mariapolder van de landmeter A. van Burght, een dito van 
de Mariapolder en Annapolder voor zoverre het gehuurde land betreft van K. Bestebroer en een 
afschrift van laatstgemelde kaart gemaakt door J.J. Corner allen als voor gebracht onder nummer 6. 
 
Een pakket met kwitantien als voor gebracht onder nummer 7. 
 
Twee notitieboekjes van de overleden Simon Bette gebracht en geinventarisserd als boven onder 
nummer 8. 

                                                             
127 Remissie is in deze zakelijke context het verminderen van een geldsom in de zin van korting, dan wel de 
opschorting van een huur of pacht. 
128 Rente, interest, intrest of intress is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar 
geld en die betaald wordt door degene die het geld leent.  
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Niets meer te inventariseren zijnde zo heeft de Bewaarder Johannes Bom geaffirmeerd (bevestigd, 
jcb)  alles oprecht en deugdelijk te hebben opgegeven en zich aan hem al de hiervoor beschreven 
goederen met toestemming van de rekwiranten gelaten onder zijn bewaring en beheer onder 
verantwoording ‘als volgens de wet’ en verder hebben beide rekwiranten129 op onze aanvrage 
verklaard dat hunne pupillen aan hun niets verschuldigd waren buiten hetgeen hierboven ten laste 
van de boedel is gebracht.  
Tot al het voorschrevene genoteerd op datum als boven ´van des morgens negen tot des avonds 
negen uren´ bij  ?? te Dinteloord op de hofstede in de Mariapolder en hebbende de rekwiranten, de 
bewaarder en de ? met ons notarissen na gedane voorlezing getekend 
 

 
   

 
Dan volgen een factuur voor het opmaken van de Staat en Inventaris en daarna het Extract 
van de notariele akte (register der acten van reuneiatie?) in moeizaam leesbare notariele 
taal en handschrift 18 mei 1835 Griffie Rechtbank eerste aanleg te Breda 
Waaruit we opmaken dat arbeider Hermanus Vissers en metselaar Herbert Vriens (door?) de 
rechtbank gemachtigd (worden?) hebben als voogd en toeziend voogd over de minderjarige 
kinderen van Simon Bette en Elisabeth Timmers bij onderhandse akte gedagtekend 
‘Dinteloord de 8ste mei 1835 op heden te Breda in deel 21 folio 132 recto vak 3 en 4 op een 
recht van 2 gulden 21 cents door de ontvanger Van Hooff’. 
 
Daarna volgt de juridische vaststelling en bevestiging van hun autorisatie krachtens de 
familieraad ‘hunner pupillen’, onder voorzitterschap van de Vrederechter in het kanton 
Oudenbosch op 23 april 1835, behoorlijk geregistreerd ten behoeve van de voorgenoemde 
minderjarigen, die dan met name worden genoemd: Jacob, Johanna, Maria, Isaak, Anna, 
Johannes en Adriana Bette, m.b.t. de boedel en nalatenschap van hun voornoemde ouders 
beide te Dinteloord overleden, en dat zij die niet anders (kunnen)  aanvaarden dan met 
benificie van Inventaris. Alles wordt getekend en geregistreerd, 25 mei 1835, Deel 36 folio 20 
verso vak 3 en 4 waarbij een paar gulden rechten worden genoemd en betaald.  Juristentaal 
alom130. 

                                                             
129 De requiranten/rekwiranten zijn de eisers, dat wil hier zeggen zij die om het opmaken van de Staat en 
Inventaris hebben verzocht, te weten de voogd Herbert Vriens en de toeziend voogd Hermanus Vissers.  
130 Dit is bijvoorbeeld een boektitel uit die sferen: ‘Redenerend vertoog over 't notaris ampt : bevattende eene 
duidelyke, nette en uitgebreide verklaring van deszelfs wezendlyke gronden, omtrent veelerlyke gevallen in de 
practycq : mitsgaders eene nuttige en wyd uitgestrekte Rechtsgeleerdheit van dagelyksche voorvallende 
burgerlyke zaken : alles volgens placaten, resolutien en costumen dezer lande.’, van de auteur Arent Lybrechts, 
Amsterdam 1758.  
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De notariele akten van verpachting en verkoping 
Nu we weten wat de schatter Pieter Johanneszn Vogelaar en zijn companen als bezit en 
schulden van Simon en Elisabeth hebben vastgesteld, proberen we te achterhalen wat de 
werkelijke verkoop en verpachting uiteindelijk via de voogden voor de minderjarige 
weeskinderen Bette heeft opgeleverd. We weten dat Jhr. Mr. Pieter Six als rentmeester van 
het Kroondomein, nu specifiek als Ontvanger van ANMBV, al het roerend goed en de 
veldvruchten ten overstaan van de Dinteloordse notaris H. Struijck van Bergen ter verkoop 
aanbiedt (zie advertenties op pag. 309). Waar vinden we de uiteindelijke verkoop en 
opbrengsten?  In de notariele akten van Oudenbosch: 0515 Notaris J.J. van Breda, 1835, akte 
101-176, nader akte 106 (het roerend goed op 7 juli) en 107 (de veldvruchten op 8 juli) 
vinden we de verkoopgegevens.  

 
Het repertorium geeft de aktenummers en beknopte beschrijvingen, de akten geven de tekst 
van 7 juli 1835 met uitgebreide verkoopvoorwaarden, borgstelling etc., naam en toenaam.131 
 

 
 
De verkoop gaat niet volgens de nummers van de Inventaris, maar wordt wel in 394 items 
opgenomen. Het kleingoed komt eerst, alles in een vreemde volgorde, want na potten, 
theegoed en borden komen de paarden en het vee… Het geheel brengt op in de verkoop van 
de roerende goederen         3718,20   
Voor de verkoop/verpachting van de veldvruchten  
gaat het om een totaal van        2880,81  
           ----------- 
hetgeen een totale opbrengst betekent van      6599,01132 
 
Verkoop van het roerend goed en de veldvruchten van Simon en Elizabeth 
Kopers uit de brede omtrek tonen belangstelling en kopen, ook veel Dinteloordse boeren. 
Een hele serie bekende Dinteloordse namen komen bij zo’n openbare veiling voorbij. Geert 
van Saarloos, Jan van Engelen, Cornelis Rovers, Leendert de Jong, Piet van Tiggelen, van Dis, 
van Poortvliet en Jiskoot en ga zo maar door. Na enige tijd worden van de bekenden slechts 
de achternamen geschreven.  

                                                             
131 De akten zijn te bereiken via:                        http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Oudenbosch/q/register_custom_s_type/na/q/register_jaartallen/183
5?sort=register_naam&direction=asc: (0515 Notaris J.J. van Breda, 1835, akte 101-176, sch.p. 17-29). Het 
verkochte moet binnen 24 uur na de (hand)slag zijn vervoerd. De koper wordt geacht te weten wat hij koopt en 
heeft geen mogelijkheid tot relaas of bezwaar; geschillen of abuizen worden aan de notaris voorgelegd.   
132 De geschatte opbrengst van roerende goederen en veldvruchten was in guldens 6987,28, hetgeen m.i. een 
pluim op de hoed betekent voor schatter Pieter J. Vogelaar, want een (veiling)verschil van 388,27 (ong. 5%) op 
een serie van vele honderden items lijkt mij een goede score. 
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Enkele opvallende kopers, die meerdere stukken kopen, zijn: Joachim Blommerde, die de 
pacht op de Mariahoeve heeft overgenomen. Hij neemt behoorlijk veel over, begrijpelijk en 
heeft voor de grotere stukken een borg ingeschakeld. Maria Bette, de zuster van Simon is er 
ook: weduwe Bom koopt ‘een ijzer’, voortaan zal ze strijken en stijven met het strijkijzer van 
Elizabeth. Willem Timmers, bouman onder Zevenbergen is de eerste die een bruin ruinpaard 
koopt en betaald, een borg heeft hij niet nodig, het gaat zo uit de beurs.  
 
Voor de paarden komen boeren van heinde en ver: Jacobus Sneep uit Fijnaart, Arie 
Bastiaanse Sinon, kastelijn uit Moerdijk betaalt fors voor een zwart ruinpaard terwijl een 
bruin merriepaard voor een zeer goede prijs over gaat naar Adriaan Kuiper, een 
logementhouder van Roosendaal. Uit Steenbergen, Kruisland, Standaardbuiten, Lage 
Zwalue, Willemstad, Gastel en Klundert komen ze: de boeren hebben de advertenties goed 
gelezen en het vee brengt veel op! Daar staan ze te roepen en te bieden: de Dinteloordse 
ontvanger Pieter Herschelman en de ‘burgemeester aldaar’ Joosten Jiskoot, Arie Willem 
Segboer, de molenaar van Prinsland en Anthonie Blommerde uit Standaardbuiten.  
 
Het ons inmiddels bekende zaadzeil gaat voor 90 gulden naar Cornelis Corstiaanse, bouman 
te Steenbergen. Niet slecht, want het stond voor 50 gulden op de inventaris. Het 
speelwagentje komt terecht bij Willem Jacob van Sliedrecht en blijft dus op Dinteloordse 
grond rijden. Het legerkistje komt terecht bij Hendrik van Nieuwenhuijzen.  
Voor de dekens zijn de vrouwen paraat maar ook de boeren bieden op lakens, beddegoed en 
servetten: de gordijnen gaan in elk geval naar Vriens en Vogelaar, dat zullen de ons bekende 
voogden wel zijn. Simons tabaksdoos zal voortaan dat bruine goed bevatten voor ‘De Lint’ en 
een van de drie (mogelijk het ooit eens met zoveel vreugde gekochte) komfoortje133 belandt 
voor 60 cent bij Van Dis…  
 
De kippen leggen hun eieren voortaan voor het gezin van Joachim Blommerde. Voor de 
boeken bleek belangstelling door Vogelaar, den Engelsen en Bastiaanse en of de Bijbels daar 
ook bij zitten valt niet te achterhalen.  
 

 
 

Bij de verkoop en verpachting van de veldvruchten is het opnieuw Joachim Blommerde die 
een leeuwenaandeel voor zijn rekening neemt. De overigen zijn voornamelijk boeren uit de 
directe omgeving, waaronder Meeuwis Vissers, Meeuwis Burgers, Jacobus Maris en Arie 
Heesterman. Wij realiseren ons dat ook Simon Bette zulke veilingen zal zijn afgegaan en ook 
zijn naam zal in de notariele akten van dit soort veilingen en verkopen te vinden zijn.134 
Historisch onderzoek kent geen eind. Simons naam wordt voortdurend genoemd…   
 

 
 

                                                             
133 Zie pag. 113 en 114.  
134 We zien dit o.a. in Not. Arch. Dinteloord (806 deelnr. 0033), akte nr. 50. sch.pag. 180 e.v., waar hij bij de 
openbare verkoping van goederen van zijn moeder Johanna Vissers enkele stukken en een grijze koe koopt. 
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Beheer van de nalatenschap       
Nu we belangrijke gebeurtenissen in het dagelijkse leven en vanwege het overlijden van 
Simon Bette en Elisabeth Timmers via allerlei bewaardgebleven sporen hebben nagetrokken, 
komen we op het punt waar in het boek Johannis Betten… voor mij de grenzen bereikt 
bleken. Na testamenten, boedelbeschrijvingen als Staat en Inventaris en akten van openbare 
verkoop en verpachting komen we nu op de al eerder genoemde vraag: wat heeft dit alles 
nu voor de zeven weeskinderen Bette voor gevolgen gehad? Na iemands overlijden moet de 
erfenis vaak onder meerdere erfgenamen worden verdeeld. Simon en Elisabeth bezaten 
geen onroerende goederen, dan moet na de boedelbeschrijving en de verkoop van alles 
eerst de soms jaren durende verzorging van de weeskinderen worden geregeld en 
uiteindelijk (het eventuele restant van) de ‘opbrengst’ worden verdeeld ofwel gedeeld. Zo’n 
boedelscheiding is zelfs verplicht als een of meerdere erfgenamen onder voogdij staat. En 
dat was hier het geval met alle zeven Bette-wezen.  
Waar zijn nu de historische gegevens te vinden die het toezicht op het beheer van de 
voogden Vriens en Vissers laten zien? Want juist de bronnen die verband houden met het 
toezicht op minderjarige wezen, het beheer van hun ‘vermogen’ zoals bijvoorbeeld de zgn. 
akten van deling en boedelrekeningen, bevatten veel informatie.  
Laten we eerst de bestaande gegevens die nodig zijn in de zoektocht naar de stukken over 
het beheer van de nalatenschap zoveel mogelijk op een rij zetten. 
 
De basis voor verder onderzoek 

• We weten dat de voogden, ws. met instemming van de familieraad, voor notaris J.J. 
van Breda in Oudenbosch hebben gekozen. Tot nu toe zagen we alle erf-
boedelstukken en verkoopakten van roerende goederen door deze notaris 
behandeld worden. 

• We weten dat metselaar Herbert Vriens en arbeider Hermanus Vissers, beiden uit 
Dinteloord, op 18 mei 1835 door de Rechtbank eerste aanleg te Breda gemachtigd 
worden als voogd en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Simon Bette 
en Elisabeth Timmers, bij onderhandse akte gedagtekend Dinteloord de 8ste mei 
1835, welke akte ‘op heden te Breda in Deel 21 folio 132 recto vak 3 en 4’ is  
geborgen. 

• Over de familieraad weten we, dat deze gehouden is onder het voorzitterschap van 
de Vrederechter te Oudenbosch in de vergadering van 23 april en o.m. 25 mei 1835. 
Volgens de notariële akten zijn de stukken geborgen onder ‘Deel 36 folio 20 verso vak 
3 en 4’. Vanwege dat gelijke ‘vak 3 en 4’ komt de vraag op: bij de Rechtbank eerste 
aanleg in Breda of in het Vredegerecht Oudenbosch? Het doet er niet toe: verplaatst! 

• We zoeken deze stukken in het archief van BHIC135, voor de Rechtbank eerste aanleg 
te Breda en wel onder Buitengerechtelijke zaken, omdat het om voogdij gaat en alles 
wat daarmee samenhangt.136 Verderop in de inventaris vinden we het Vredegerecht 
te Oudenbosch en daar zoeken we onder de Overige stukken, Akten, nrs. 1589 en 
1590  (1833-1837). De akten zelf kunnen we via internet niet inzien. 

                                                             
135 Zie voor het Vredegerecht Oudenbosch 1838 zowel als voor de Rechtbank van eerste aanleg te Breda, de 
inventaris via: 
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=21&minr=938779&
miview=inv2&milang=nl#inv3t1. 
136 Zie Bijlage XIII, Het Vredegerecht en de Rechtbank van eerste aanleg. 
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• We weten dat er een zeker batig saldo uit de nalatenschap gekomen zal zijn, 
alhoewel we ons realiseren dat van het genoemde verkoopbedrag van zeg maar 6600 
gulden er nog een behoorlijke som aan achterstallige pacht en diverse opgevoerde 
kosten betaald moesten worden.  

• We weten dat in elk geval een drietal van de kinderen bij pleeggezinnen in Dinteloord 
is ondergebracht en onderhouden en dat deze daaarvoor 60 gulden per jaar 
pleeggeld ontvingen: voor deze drie minsten 180 gulden per jaar. Anna (van 9) en Jan 
(7) bij familielid en bouman A. van Dis en Adriana (5) bij een van de voogden, te 
weten Herbert Vriens.  In de inventaris van het archief van Gemeentebestuur 
Dinteloord 1811-1950 is een dossier137 gevonden met stukken betreffende de 
uitbesteding van armen en van weeskinderen, 1812-1875 (inv.nr. 3438), waar zij 
‘besteed’ zijn van 15 maart 1836 tot 15 maart 1837. Van de overige vier kinderen is 
mij over verzorging en onderhoud niets bekend geworden.  

• We weten verder dat bij het meerderjarig/volwassen138 worden van de kinderen het 
voogdijschap  officieel wordt beeindigd en de eventueel resterende gelden aan die 
erfgenaam/erfgenamen moet(en) worden ter hand gesteld. Tevens is elke voogd bij 
het eindigen van zijn beheer139 verplicht tot het doen van een slotafrekening en 
verantwoording. Hiertoe moet de voogd gedagvaard worden en de verantwoording 
moet geschieden bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de voogdij is 
opgedragen en aanvaard.140 Het meerderjarig geworden weeskind (de erfgenaam) 
geeft daarbij een akte van kwijting af waarmee het zijn of haar erfdeel accepteert en 
soms ook nog beloofd de voogden te vrijwaren voor vervolging wegens het beheer 
van de boedel.  Deze stukken heten ook wel ‘akten van ophef en decharge’.  

• De leeftijden van de kinderen bij het in januari en februari 1835 overlijden van hun 
ouders zijn: Jacob is 19, Johanna 18, Maria 13, Izaak Johannis 11; Anna Maria 9, 
Johannis Isaak 7 en Adriana Johanna 5 jaar oud. 
Van Jacob weten we dat hij in 1835 als 20-jarige boerenknecht in Tholen is terecht 
gekomen (pag. 305), zijn volwassenheid zal op of rond zijn 24ste zijn ingetreden, dat is 
in of rond 1839. Hij blijft ongehuwd. 

                                                             
137 Zie ook pag 256; het dossier (archiefdienst Markiezenhof Bergen op Zoom) bevat meerdere lijsten, maar 
helaas niet opeenvolgend. De lijsten zijn van 1812, 1813,1836-1837,1859-1860. Daarnaast bevat het dossier 
een brief uit 1875 waarin staat: “… dat de ondersteuning van de armen in de eerste plaats moet worden 
overgelaten aan de kerkelijke instellingen van weldadigheid. Het burgerlijk bestuur is in geen geval tot 
ondersteuning verplicht en mag diezelfs niet verleenen, dan na zich zoveel mogelijk verzekerd te hebben dat 
van de kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid verkregen kan worden…”.  
138 Vanaf de middeleeuwen tot in de 18de eeuw steeg de leeftijd voor meerderjarigheid in familierechtelijke en 
vermogensrechtelijke zaken tot 25 jaar. Dit was de hoogste volwassenheidsgrens bij de Romeinen. In de 
middeleeuwen werd het romeinse recht teruggevonden en het ging geleidelijk aan een steeds groter rol spelen 
in de samenleving. De stijging van de meerderjarigheidsleeftijd vanaf de middeleeuwen zal dan ook onder 
invloed staan van het steeds verder doordringen van het romeins recht. Maar ook het canoniek recht, dat grote 
invloed had op het familierecht en erfrecht en dat de Romeinsrechtelijke leeftijdsbepalingen overgenomen 
had, zal van invloed geweest zijn op de stijging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1809 keert deze tendens echter, 
langzaam zakt de meerderjarigheidsgrens via 23 en 21 naar 18 jaar nu. In 1830 was het voor jongens 24 jaar en 
voor meisjes 20 jaar. Zodra  een  jongen  of  meisje  trouwde,  was  hij  of zij automatisch meerderjarig. Zie ook 
mijn Johannis Betten, een familiegeschiedenis, pag. 111. BHIC rekent in hun Informatieblad Voogdij voor de 
periode na 1905 met 21 jaar voor jongen en meisje: http://www.bhic.nl/media/document/file/voogdij.pdf  
139 Zie voor voogdenbeheer en wat daarmee van doen heeft (uit het oogpunt van de weeskamer) pag. 89-91. 
140 Het Vredegerecht in Oudenbosch dan wel Rechtbank van eerste aanleg te Breda, van welke beide 
rechtbanken de archiefstukken inmiddels in BHIC te Den Bosch te vinden zouden zijn, zoals hierna aangetoond.   
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Van Johanna weten we weinig, maar ze zal twee jaar na het overlijden van haar 
ouders als volwassen/meerderjarig worden aangemerkt, dus eind 1836 (ze is van 26-
11 1816) en ze blijft ongehuwd.  
Van Maria weten we dat ze net 13 geworden was, kort voor het overlijden van haar 
ouders. Zij wordt 7 jaar later meerderjarig in 1842. Maria trouwt op haar 29ste (1851).  
Van Izaak Johannis weten we dat hij 13 jaar later, dus in of rond 1848 als meerder-
jarig wordt beschouwd; hij blijft ongehuwd. 
Van Anna weten we  dat ze elf jaar later, dus in of rond 1846 meerderjaris is. Van 
haar hebben we tevens gevonden dat ze na het gezin Van Dis, na 1838 (ws. mede 
vanwege epilepsie) naar het bekende en Gereformeerde Wees-en-Armen-Kinderhuis 
in Leiden141 is verhuisd en daarna eveneens naar een dergelijke instelling in Haarlem. 
Van Johannis Izaak (Jan) weten we dat hij in pas 17 jaar later, dus in 1852 
meerderjarig werd. In 1855 is hij gehuwd met Elizabeth van der Vliet. 
Van Adriana Johanna weten we dat zij veertien jaar later meerderjarig werd, in 1849. 
Adriana blijft ongehuwd.  

• De conclusies uit voorgaande overwegingen aangaande het meerderjarig worden van 
de kinderen en het daarbij beeindigen van de voogdij lijken toch te rechtvaardigen 
dat in de jaren 1836, 1839, 1842, 1846, 1848, 1849 en 1852 in de akten van het 
Vredegerecht Oudenbosch (dat tot 1838 loopt), dan wel bij de Rechtbank van eerste 
aanleg in Breda in deze jaren over de zeven Bette-weeskinderen geschreven moet 
zijn. Daarbij zouden ook de repertoria dan wel alfabetische staat van akten over deze 
jaren van notaris J.J. van Breda en minder voor de hand liggend de repertoiria van de 
Dinteloordse notaris Hendrik Struijck van Bergen een weg kunnen wijzen. We gaan 
op onderzoek uit. 

 
Onderzoek naar de bronnen142 
1. Voor het vredegerecht te Oudenbosch 1811-1838 beginnen we bij www.archieven.nl, dan 
Rechtbanken in Noord Brabant 1811-1838, dan Inventaris, dan Vredegerecht Oudenbosch, 
dan Overige stukken (want het gaat bij voogdij om zgn. Buitengerechterlijke zaken), dan 
komen we op 1589 Akten, 1833 – 1835 en 1590 Akten, 1836 - 1837. Wanneer we door 
aanklikken de details van deze beschrijvingen opvragen, merken we dat de link geen serie 
akten opent, maar verwijst naar de archiefplaats (archiefvormer) van het Vredegerecht te 
Oudenbosch, het voormalig Rijksarchief: nu geheten het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC), Zuid-Willemsvaart 2 te ’s-Hertogenbosch (geopend di t/m do 9.00 - 16.00 
uur en de eerste zaterdag van iedere maand). De conclusie is dat we via internet niet verder 
komen, de akten zijn niet gescanned en dus niet digitaal opvraagbaar.  
 
Op de website van BHIC is een chatmogelijkheid waarmee het te proberen valt via de 
bekende gegevens te ontdekken of het onderzoek toch via dit kanaal verder komt, dan wel 
slechts via een bezoek aan het archief BHIC in Den Bosch. De bekende gegevens zijn, zoals 
we hierboven zagen, dat de stukken van de Vrederechter en familieraad Bette volgens de 
notariële akten zijn geborgen onder ‘Deel 36 folio 20 verso vak 3 en 4’. Dit is echter een 

                                                             
141 Zie http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=wees-kinderhuis&page=1&coll=boeken1&identifier=5CpZAAAAcAAJ en  
http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=wees-kinderhuis&page=1&coll=boeken1&identifier=SnBRAAAAcAAJ. 
142 Bij het onderzoek naar Noord-Brabantse archiefbronnen is het onontbeerlijk het standaardwerk uit het 
vroegere Rijksarchief in Noord-Brabant (nu BHIC) te raadplegen: W.G.M. van der Heijden, eindred. J.G.M. 
Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding, Hilversum 1993.  



338 

gegeven uit 1835 en de stukken zijn vele malen verplaatst/verhuisd, zodat het de vraag is 
hoe de akten anders te achterhalen zijn dan gewoon via het jaar 1835 en de data 23 april en 
(o.m) 25 mei 1835.  Verder zoeken we in 1836/1837 naar het opheffen van een voogdij,      
want dan wordt Johanna volwassen en ontvangt zij haar evt. resterend erfdeel.    
 
In 1838 werd in elk kanton143 het Vredegerecht door een Kantongerecht vervangen. Zoals de 
vrederechter had ook de kantonrechter ‘buitengerechtelijke taken’ zoals onder meer het 
beëdigen, toezicht uitoefenen en ‘ontslaan’ van voogden. Dat is precies wat we zoeken. 
Voor het Vredegerecht Kantongerecht Oudenbosch na 1838 gaan we een andere route 
proberen, namelijk via het archievenoverzicht op weg naar de voogdij en familieraadstukken 
03.01.04 Vredegerechten, kantongerechten en pachtkamers, 1838 - 1979 en verder naar  
40  Kantongerecht Oudenbosch, 1838 - 1877 N.B. Stukken van 1834 - 1885 en ook dan 
eindigt de zoektocht met verwijzing naar het BHIC in Den Bosch.  
Van de overige weeskinderen Bette wordt volgens bovenstaande hypothese de voogdij 
opgeheven in de familieraadstukken/ Vrederechter-archiefboeken van 1839, 1842, 1846, 
1848, 1849 en 1852. 
 
Uit de aanwijzingen voor de gebruiker neem ik het volgende als reminder over: 
‘Bij de meeste kantongerechten treft men onder de rubriek buitengerechtelijke zaken de 
voogdijregisters aan die moesten worden bijgehouden ingevolge artikel 385c BW. Dit artikel 
hield in dat de griffier van het kantongerecht een openbaar register moest bijhouden waarin 
allerlei rechterlijke beschikkingen inzake ouderlijke macht en voogdij, alsmede verklaringen 
dienaangaande ter griffie afgelegd, werden ingeschreven. Op deze registers waren meestal 
alfabetische indices op de namen van de onder (toeziende) voogdij te stellen / gestelde 
minderjarigen gemaakt.‘ Dit is interessant en vragen we na in een chatsessie met BHIC! 
 
2. Bij de Rechtbank van eerste aanleg te Breda zoeken we eveneens naar de boven-
genoemde stukken aangaande voogdij en in de bovengenoemde jaren (1835-1852), omdat 
het de vraag is waar (en óf) het ‘totaalbestand’ van de afwikkeling van voogdijzaken 
bewaard werd. Deze stukken bevinden zich momenteel eveneens in BHIC Den Bosch.  Bij het 
onderzoeken van de Inventaris blijken we ook hier niet tot het inzien van akten te kunnen 
komen. Voor de volledigheid hier de link: 
http://www.bhic.nl/onderzoeken/archievenoverzicht?mivast=235&mizig=210&miadt=235&micode=21&mivie
w=inv2&milang=nl#inv3t1.  Van belang is ook het informatieblad van BHIC over voogdij, via de website. 
 
3. Van een lijst Brabantse notarissen zijn de akten en de daarbij vermelde perioden 
opgenomen in een index, welke we kunnen inzien op de website van het Historisch Centrum 
de Markiezenhof in Bergen op Zoom: www.markiezenhof.nl. De archieven van notaris J.J. 
van Breda in Oudenbosch zitten daar nog niet bij, dus blijft over om te zoeken volgens het 
systeem Bladeren in Archiefbronnen. Voor de mogelijkheden van onderzoek in het notariaat 
zijn zeer instructieve handleidingen op de website beschikbaar.144 

                                                             
143 Een kanton is de kleinste eenheid van de rechterlijke organisatie waarin ook het kantongerecht gevestigd is. 
Meerdere kantons vormen samen een arrondissement. Een arrondissement is een rechtsgebied, een onderdeel 
van het grondgebied van de staat dat wordt opgedeeld om administratieve of bestuurlijke redenen, het 
ambtsgebied van een rechtbank.  
144 Handleiding Notariële akten:  http://www.markiezenhof.nl/images/stories/06_pdf/Notarile_akten_Handleiding201408.pdf   
en voor ons onderzoek gebruiken we nu de uitgebreide Handleiding Bladeren in archiefbronnen: 
 http://www.markiezenhof.nl/images/stories/06_pdf/Handleiding_Bladeren_archiefbronnen_201408.pdf. 
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Het onderzoek naar de voogdijgegevens bij notaris J.J. Van Breda met betrekking tot de 
zeven weeskinderen Bette, begint met de keuze van het archief, Oudenbosch valt namelijk 
onder Regionaal Archief West-Brabant. Dan kiezen we voor het notariaat in 1835 en ja, daar 
verschijnt Van Breda. Om zijn repertoria in te zien moeten we algemener zoeken en niet op 
jaartal.145 Maar omdat het zoeken via zoektermen veel sneller gaat dan het doorlopen van 
de akten dan wel de repertoria, kiezen we voor deze methode. We zoeken eerst met de 
naam Bette/Betten, gemeente Oudenbosch en jaartal 1835 en vinden 8 hits, waarvan de 
meesten m.b.t. Maria Bette, weduwe Marijnus Bom en v.w.b. de voogdij de ons bekende 
met de inhoud van Staat en Inventaris zoals hiervoor volledig beschreven:  
 
Inventaris ten verzoeke van Herbertus Vriens en Hermannus Vissers, voogden over de 
minderjarige kinderen van Simon Bette en vrouw 02-06-1835 Oudenbosch. 
Notaris: Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte  02-06-1835, akte 081 
Inhoud: Inventaris ten verzoeke van Herbertus Vriens en Hermannus Vissers, voogden over 
de minderjarige kinderen van Simon Bette en Eisabeth Timmers, van de nalatenschap van 
voorvermelde Bette vrouw te Dinteloord. 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/q/text/Bette/q/akte_plaats_t/Oudenbosch/q/periode/1835  
 

Wanneer we met de zoekterm Bette/Betten de periode vergroten naar 1835-1852 of 
desnoods naar 1900 komen er wel hits bij, maar die betreffen eveneens slechts Maria Bette. 
Ook bij het zoeken naar de naam Vriens of Vissers, Herbertus Vriens of Hermanus Vissers: er 
komt slecht het bekende verzoek om Staat en Inventaris komt tevoorschijn. De zoekterm 
‘voogdij’ levert niets op en bij ‘Vredegerecht’ komen er twee hits, maar niet van belang voor 
ons onderzoek. Dit alles wekt de indruk dat bij notaris J.J. van Breda voor ons onderzoek 
geen verdere aktiviteit is dan die met betrekking tot de Inventaris. Maar tot hoelang werkte 
J.J. van Breda in Oudenbosch? Dat blijkt tot 1853, dus binnen onze range te zijn. Was er een 
opvolger, in wiens dossiers we moeten zoeken? Enig zoekwerk levert het volgende op: 
Oudenbosch  0568 Notaris J.J. van Breda, alfabetische staat van andere akten, z.d. (1852) 
en op schermpagina 7 begint van de B over het jaar 1820; 1835 begint op schermpagina 9 en 
jawel, daar treffen we de kinderen van Simon en Elisabeth aan. Dit zoeksysteem werkt.  
  

 
 

Op schermpagina 12 eindigt de B in 1852 en komt er geen Bette meer in voor. Dit bevestigt 
het vermoeden dat J.J. van Breda verder geen bemoeienis heeft gehad met de afwikkeling 
van de voogdij van de weeskinderen Bette. We zullen de afwikkeling van het voogdenbeheer 
bij de Vrederechter of bij de Rechtbank van eerste aanleg moeten zoeken.  
 
Het moet gezegd dat deze en zulke alfabetische overzichten van de akten van notarissen een 
enorme bron aan informatie opleveren, een goudmijn en wegwijzer voor elke hisorisch 
onderzoeker. J.J. van Breda is als notaris van Oudenbosch hierin echter een witte raaf. 
                                                                                                                                                                                              
Een overzicht van de digitaal beschikbare archiefbronnen vinden we onder:  
https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen/digitaal-beschikbare-
archiefbronnen.  
145 Voor de minder uitgebreide maar informerende Zoekwijzer van de notariële bronnen in Oudenbosch, zie: 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/images/stories/bestanden/zoekwijzer%202_notarile%20archieven.pdf. 



340 

Het onderzoek richt zich nu op BHIC, de archieven van het Vredegerecht te Oudenbosch 
(1838-1877 is dat Kantongerecht) en die van de Rechtbank eerste aanleg van Breda (1838-
1877 is het Arrondissementsrechtbank). Als periode kies ik gelet op bovenstaande 
meerderjarigheidsberekeningen voor 1836-1852.  
De website van BHIC laat zien dat er al heel wat aktebeschrijvingen van Vredegerechten 
online staan146, maar niet die van Oudenbosch. Ook de akten van de Rechtbank te Breda zijn 
niet via internet in te zien. Nader voorbereidend onderzoek doen we via de aangegeven 
lijnen in het Informatieblad Voogdij147 op de website van BHIC en het overwegen van de tips 
voor onderzoek die gegeven worden door de daar aangegeven drie onderzoeks-
correspondenten148.  
 
Onderzoek van de bronnen 
Het gaat dus om het beheer van de voogdij ná de twee hiervoor genoemde voogdijstukken, 
vanwege zeven weeskinderen Bette uit Dinteloord, voogden waren Helbertus Vriens en 
Herman(n)us Vissers te Dinteloord.  

1. Familieraad Vredegerecht Oudenbosch in de vergadering van 23 april en o.m. 25 mei 
1835. Volgens de notariële akten zijn de stukken geborgen onder ‘Deel 36 folio 20 
verso vak 3 en 4’.  

2. Rechtbank Breda eerste aanleg: machtiging voogd en toeziend voogd over de 
minderjarige kinderen van Simon Bette en Elisabeth Timmers, bij onderhandse akte 
gedagtekend Dinteloord de 8ste mei 1835, welke akte ‘op heden te Breda in Deel 21 
folio 132 recto vak 3 en 4’  

3. Meerderjarigheid van de kinderen Bette in de jaren 1836, 1839, 1842, 1846, 1848, 
1849 en 1852 In de akten van het Vredegerecht of in die van de Rechtbank van eerste 
aanleg. Naar wat ik gelezen heb verwacht ik dat het dossier van deze voogdijzaken 
Bette ligt onder de stukken van het Vredegerecht Oudenbosch (tot 1838) en daarna 
in kantonrechtbank (?) Breda v.w.b. de jaren 1838-1852.  

 
Brabants Historisch Informatie Centrum, voorheen Rijksarchief Noord-Brabant 
Bij het onderzoeken van de oude folianten ben ik bij de keuze ervan geholpen door een van 
de archivarissen. In RANB RA 1811-1838 inv. nr. 1589 (onderdeel 36 en 37) vond ik de 
aanstelling van de voogden uit het verslag van de gehouden familieraad d.d. 23 april 1835 te 
Oudenbosch. In de eropvolgende inv. nr. 1590 veel Segboer, maar geen Bette. In Rechtbank 
eerste aanleg 1836-1848 inv. nr. 242 (1836) geen Bette, idem inv. nrs 243 (1837), 244 (1838) 
en 249 (1822-1837 diverse losse stukken): wel diverse rekening en verantwoordingsstukken, 
echter geen Bette. Daarna door archivaris mevr. M. Bruggeman erop gewezen dat het 
mogelijk kan zijn bij meerderjarig worden van het laatste kind een soort totaalafrekening van 
het beheer van de boedel  aan te treffen: Kantongerecht Breda 1838-1930 inv. nr. 294 
doorgeploegd, geen Bette. Daarmee was een goede dag archiefonderzoek gevuld en blijkt 
dat ook het niet vinden van stukken de genoegdoening geeft dat het in elk geval onderzocht 
is. Overigens besef ik dat er wel degelijk op andere plaatsen nog stukken te vinden kunnen 
zijn, maar dat het eveneens mogelijk is dat alles van dit voogdijbeheer verloren is gegaan.  

                                                             
146 Zie: http://www.bhic.nl/onderzoeken/vredegerechten, Begin 2016 zijn de volgende akten beschreven en 
doorzoekbaar: Grave (4.054); Boxmeer (3.942); Eindhoven (2.882); Ravenstein (2.521); Gemert (1.761) en 
Roosendaal (176).  
147 Zie: http://www.bhic.nl/media/document/file/voogdij.pdf. 
148 Zie: http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/onderzoekscorrespondenten. 
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De familieraad 
Het officiele document dat gemaakt is naar aanleiding van de familieraad over het 
voogdschap voor de zeven minderjarige kinderen Bette onthult toch nog wel wat nieuwe 
gegevens. Deze wil ik hierbij op een rij zetten en daarna het beschrijvende hoofdgedeelte 
van dit boek over het leven van twee polderboerengezinnen afsluiten. Juist vanwege het feit 
dat ik in het bronnenonderzoek geen documenten over het boedelbeheer terugvond (wat 
vreemd is, gelet op het wettelijk voorschrevene bij zo’n voogdschap en de lange periode 
waarin het ene na het andere kind meerderjarig werd), neem ik de volledige tekst van deze 
beide stukken getranscribeerd op. 
 
RA 1811-1838 inv. nr. 1589, onderdeel 36 
Op heden den drieentwintigste april achtien hondert vijf en dertig compareerde voor ons 
ondergetekende Ulbo Jetze Heerma van Voss  vrederegter van het kanton Oudenbosch 
district Breda Provincie Noord Braband, de vrienden en naastbestaanden van 1. Jacob 2. 
Johanna 3. Marie 4. IJzak 5. Anna 6. Johannis en 7. Adriaantje Bette, minderjarige kinderen 
van wijlen Simon Bette en Elizabeth Timmermans (moet zijn Timmers, jcb), beide te 
Dinteloord overleden om in famillieraad te vergaderen ten einde te raadpleegen over de 
benoeming  van een voogd en toeziende voogd, te weten 1. Johannis Bom, bouman, 2. 
Leendert Vissers, bouman, vaderlijke neven 3. Herbert Vriens, metselaar 4. Hermanus Vissers, 
beide moederlijke neven wonende alle vier te Dinteloord 5. Pieter Vogel secretaris 6. Johannis 
Baptist Borburgh, deurwaarder, beide goede vrienden wondende te Oudenbosch.  
 Dewelke bij wijze van famillieraad onder ons voorzitterschap zaangesteld zijnde (de z 
voor aangesteld is duidelijk vooruitgegrepen, jcb), hebben met ons geraadpleegt over de 
benoeming van een voogd en hebben eenparig daartoe verkosen, de persoon van gezegde 
Herbert Vriens, waarop mij, vrederegter voornoemd denzelve als zodanig hebben 
uitgesproken, de voornoemde moogd niet kunnende medehelpen tot de benoeming van een 
toeziende voogd, is vervolgens buiten gegaan en wij hebben met de overige leden van de 
famillie gedelibereerd over die benoeming en hebben eenparig daartoe verkosen de persoon 
van de gezegde Hermanus Vissers waarop wijj vrederegter dezelve als zodanig hebben 
uitgesproken. 
 De benoemde voogd weder in de vergadering gekomen zijnde heeft ons verklaard 
gelijk ook de toeziende voogd dat zij de hun opgedragen posten aanneemen en hebben aan 
onze handen afgelegd den eed dat zij zig dat zij zich van de waarneming ? en getrouwelijk 
zullen kwijten. 
Waarvan acte, die de comparanten na gedane voorlezing met ons en de griffier hebben 
getekend. 
Gedaan in onze gewone audientiezaal te Oudenbosch ten dage maande en jare voorschreven 
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Dan volgt met een geheel ander handschrift: 
Op 2188 Geregistreerd te Roosendaal den drie en twintigste april achtien honderd…… in zestig verso 
… ook in twee, handin? drie …klad en gene ? een gulden zestig cents aan regt … met acht eenendertig 
opcenten makende twee gulden eenentwintig centes.            f 2,21 
Wanneer je zoiets ontleed hebt, ben je blij dat de ontvanger (blijkbaar van belastingen op zulke 
notariële afspraken) geen secretaris was… Een dergelijke legesbetaling volgt ook op onderdeel 37. 
 
RA 1811-1838 inv. nr. 1589, onderdeel 37 
Op heden den drie en twintigste april achttien hondert vijfendertig compareerde voor ons 
ondergetekende Ulbo Jetze Heerma van Voss vredregter van het kanton Oudenbosch district 
Breda Provincie Noord Braband Herbert Vriens, metselaar en Hermanus Vissers, Arbeider, 
beide wonende te Dinteloord, de eerste als voogd en de tweede als toeziende voogd over de 
minderjarige kinderen van wijlen Simon Bette en Elizabeth Timmers, beiden te Dintekloord 
overleden, daartoe aangesteld bij besluit van den famillieraad gehouden onder onze 
voorzitting blijkens ons proces verbaal van heden op heden te Roosendaal geregistreerd. 
Te kennen gevende dat zij hebben bijeengeroepen de vrienden en naastbestaande van 
gezegde minderjarige kinderen om in famillieraad te vergaderen en aan wien zij verzoeken 
om te worden geautoriseerd tot het aanvaarden onder beneficie van Inventaris149 voor de 
genoemde minderjarigen den boedel en nalatenschap van gezegde Simon Bette en Elizabeth 
Timmers en hebben na gedane voorlezing getekekend en zig geretireerd150. 

 Handtekeningen van Vriens en Vissers 
 
Zijn vervolgens voor ons verschenen de navolgende vrienden151 en naastbestaande als 

1. Johannis Bom, bouman, vaderlijke neef 2. Leendert Vissers, bouman moederlijke neef 3. 
Hermanus Petrus van den Dries, Burgemeester, 4. Pieter Vogel, secretaris, 5. Adrianus 
Hembroek, koopman, 6. Johannes Baptist Borburgh, deurwaarder, alle vier goede vrienden 
de twee eerste comparanten wondende te Dinteloord en de laatste vier te Oudenbosch.  

Dewelke bij wijze van famillieraad onder ons voorzitterschap zaamgesteld zijnde 
hebben met ons geraadpleegt over het gedaene verwerk en benne na deliberatie eenparig 
van gevoelen geweest hetzelve te accorderen. 

Waarop wij vrederegter voornoemd zegge dat de genoemde Herbert Vriens en 
Hermanus Vissers zijn geautoriseerd tot het voornoemde minderjarigen aanvaarden onder 
beneficie van Inventaris der nalatenschap van wijlen vooren genoemde Simon Bette en 
Elizabeth Timmers mits zich gedragende cunform de wet- 

Waarvan acte die de comparanten na gedane voorlezing met ons en de griffier 
hebben getekend. 

Gedaan in onze gewone audientiezaal te Oudenbosch ten dage, maande en jare 
voorschreve 

 Handtekeningen van bovengenoemden 
                                                             

149 Bij beneficiaire aanvaarding (beneficie van inventaris noemt men ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht 
van boedelbeschrijving’) wordt aangegeven dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt als er sprake is van een 
positief saldo (de bezittingen zijn groter dan de schulden). Als er dus onverwacht sprake is van een negatief 
saldo, is de erfgenaam/voogd niet verantwoordelijk voor het aanzuiveren van dit tekort. De schuldeisers 
kunnen een ‘beneficiair erfgenaam’ dus niet aanspraken op openstaande schulden. Daar staat tegenover dat 
de nalatenschap eerst moet worden vereffend en de erfgenamen pas hun deel ontvangen als alle schulden zijn 
afbetaald.  
150 Retireren is herhalen of hervatten, dat in dit geval zoveel zal betekenen dat zij naar huis zijn gegaan: ze zijn 
vertrokken (om hun werk te hervatten). 
151 De genealogie van de vrienden (van de vrederechter), zoals Johannes Baptist Borburgh: www.wiewaswie.nl.  
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Vrederechter  
Ulbo Jetze Heerma van Voss (1792-1871) 

voorzitter van de familieraad in 1835 t.b.v. de kinderen Bette 
 

Het voogdenonderzoek  
Na het overlijden van hun beide ouders (31 januari 1835 en 18 februari 1835), blijkt er 
gedurende de eerste periode een vrouw te zijn geweest, Elisabeth van Sliedrecht, weduwe 
van Adrianus Borgers, die de zorg voor de zeven minderjarige kinderen van Simon en 
Elizabeth Bette op zich nam. Ook blijkt uit de gegevens van de Staat en Inventaris dat de 
boerenknecht Willem van ’t Hoff, die het dagelijkse werk op de hoeve en in de landen samen 
met Simon deed, dat werk in elk geval tot de afhandeling van de nalatenschap voortzette.   
 
Tevens hebben we uit de bronnen gezien dat er twee voogden intraden, te weten voogd 
Herbert Vriens en toeziend voogd Hermanus Vissers. Zij waren het die ervoor instonden dat 
de kinderen Bette goed verzorgd en ondergebracht zouden worden. Zij riepen daartoe op 23 
april 1835 ten overstaan van de vrederechter in Oudenbosch een zogenoemde familieraad 
bijeen en besloten hoe verder te handelen. Het eerste dat nodig en noodzakelijk was betrof 
de Staat en Inventaris. Vandaaruit wordt de nalatenschap verkocht en afgewikkeld. 
De hofstede was een pachtboerderij en deze moest opnieuw verpacht worden, waardoor de 
kinderen uiteindelijk moesten verhuizen. Ze zouden niet bij elkaar kunnen blijven. Zoals we 
eerder zagen (zie pag. 245-256!-260 en 305 e.v.) worden in elk geval de drie jongste 
kinderen Anna, Jan (Johannes Izaak) en Adriana ‘besteed’. Anna en Jan bij ‘Aad van Dis’ en 
Adriana bij Herbert Vriens (Helbertus genoemd in de beschrijving van Dinteloord inv. nr. 
3438 ‘Lijst der bestede Persone en Kindere 15 maart 1836-15 maart 1837). Over Aad (A. Azn. 
van Dis is in dit boek al voldoende geschreven (pag. 217-220). Wie waren de anderen die de 
kinderen Bette voorthielpen in hun huisvesting en opvoeding?  
 
Voogd Herbert Vriens, metselaar te Dinteloord, blijkt de zoon van Simon Bette’s zwager 
Cornelis Vriens te zijn (de zwager die gehuwd is met Elisabeth’s 1 jaar oudere zuster Anna) 
en dus is Herbert Vriens een wat oudere (moederlijke) neef voor de kinderen Bette-
Timmers.152 Herbert  is bij het aanvaarden van zijn voogdschap ong. 25 jaar oud en ong. 2 
jaar getrouwd. 

                                                             
152 Bron: Genealogie Bette en o.m. (spelling van de namen, zoals daar gevonden, heb ik eenvoudigweg 
overgenomen) https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I18423.php.  
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Herbert Vriens, zoon van Cornelis Vriens en Anna Timmers (zie hieronder) is in Dinteloord 
gedoopt op 29 juli 1810 in de NH-kerk van Dinteloord. Getuigen waren Pieter H. Vriends en 
Francina Jiskoot.  Herbert trouwde in 1833 met Maria Bierings, was metselaar en overleed  
op 28 januari 1881 in Dinteloord, hij was toen 70 jaar oud. 
 
We vinden de verbinding tussen Herbert Vriens en het gezin van Simon en Elizabeth Bette in 
de kant van Herberts moeder en komen daar bekende Dinteloordse familienamen tegen 
zoals Timmers, Vissers en Van Saarloos: 
 
Voorouders (en nakomelingen) van Herbert Vriens 

Voorouders (en nakomelingen) van Jacob Timmers 

  
Jan Musch 
1680-1720 

Johanna Buret 
1680-1747 

 
 

Willem Timmers 
1699-1771 

Anna Musch 
1705-1771 

 

Jacob Timmers 
1742-1817 

X  
Maria Vissers 

1756-1818 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 

    

Herbert Vriends 
1735-1804 

Elizabeth Biestheuvel 
1741-1804 

Jacob Timmers 
1742-1817 

Maria Vissers 
1756-1818 

  

Cornelis Vriens (bierbrouwer/winkelier) 
1776-1824 

Anna Timmers (winkelierster) 
1786-(?na 1824) 

 

Herbert Vriens 
1810-1881 

x 
1833 

Maria Bierens 
1804-1885 

 

Cornelis Vriens 
1839-1927 

 

zoon Vriens 
1842-1842 

dochter Vriens 
1845-1845 
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Anna Timmers 
1786-? 

 

Elisabeth 
Timmers 

1787-1835 
 

Willem 
Timmers 

1788-1788 

Johanna 
Timmers 

1789-1823 
 

Willem 
Timmers 
1791-? 

Adriana 
Timmers 

1793-1856 
 

 

 
Het bredere familieverband gaan we zien als we de lijn van moeder Elisabeth Timmers nader 
uitzetten:  
 

Voorouders (en nakomelingen) van Elisabeth Timmers 

 
   

Willem Timmers 
1699-1771 

Anna Musch 
1705-1771 

               Symon Vissers 
              1716-1798 

Elisabeth Saarloos   
1723-1781 

  

Jacob Timmers 
1742-1817 

Maria Vissers 
1756-1818 

 

Elisabeth Timmers 
1787-1835 

x 
1813 

Simon Bette 
1788-1835 

 

Katharina Bette 
1814-1830 

Jacob Bette 
1815-1868 

Johanna Bette 
1816-1901 

 Isaak Johannis Bette 
1818-1818 

Maria Bette 
1822-1867 

 

IzaakJoh. 
1824-1867 

 

 

Anna Maria Bette 
1825-1903 

Johannis Izaäk Bette 
1828-1889 

 

Adriana Johanna Bette 
1829-1911 
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Toeziend voogd Hermanus Vissers, arbeider te Dinteloord. Zijn geboorte of doop bleken in 
eerste instantie niet eenvoudig in de Dinteloordse archieven te traceren. Daarom stelde ik 
op grond van het hierna beschreven betoog en bijdragende argumenten een hypothese.153 
Daarmee ging ik op onderzoek uit.  
 
Wellicht is Hermanus (als we uitgaan van een dichtbije familiekring) een zoon van Leendert 
Simonse Visser (b.v. uit het laatste van diens drie huwelijken, nl. met Adriana Janse van Dis) 
en zo familie van Simon Bette (Hermanus en Simon zijn dan neven en Hermanus is in dat 
geval een oom voor de weeskinderen Bette).   
 
Simons moeder Johanna Simonse Vissers en Hermanus’ vader Leendert Simonse Vissers zijn 
(dus nog hypothisch) broer en zus. Argumenten: de vader van Elisabeth Saarloos (ged. 24-1 
1723 te Dinteloord) is Hermanus Jansz van Saarloos (1694-1737), diens vrouw is Maria 
Antoniesd Lantman (1691-1752). Deze vernoemingsmogelijkheid samen met de opvolging in 
geboortedata van de kinderen Vissers-Van Saarloos geven mogelijk enig houvast voor deze 
voorzichtige hypothese.  Overigens bleek ook het bewijs van overlijden van Elisabeth van 
Saarloos (vrouw van Simon Janse Vissers) pas na grondig zoek-bladeren door het jaar 1781 in 
Dinteloord gevonden.154 Zie hierna.155  
 
Via data inschatten en bladerend zoeken in het Hervormde doopboek 1713-1810 komt zijn 
doopaantekening toch tevoorschijn en zien we direct waar het probleem zit. Hermanus’ 
vader staat vermeld als Visschers! Het is vaak een schrijfwijze die het digitaal zoeken niet de 
gewenste resultaten geeft. De hypothese heeft in een goede richting geleid! Hier dan toch 
zijn doopaantekening: 
 

 

Hermanus Vissers, zoon van Leendert S. Vissers en Adriaantje Jansen van Dis is geboren 23 
oktober 1801 in  Dinteloord en in de Hervormde kerk aldaar gedoopt op 25 oktober 1801. 
Hermanus is overleden op 5 augustus 1883 in Dinteloord. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
153 Zie voor het gebruik van een hypothese in genealogisch onderzoek mijn Johannis Betten…, Veenendaal 
2014, p. 117 e.v. 
154 Ook de uitgebreide genealogie Rijerkerk heeft voor Elisabeth van Saarloos geen overlijdensdatum (en noemt 
Vissers hier zelfs een alias van Visser…): http://www.rijerkerk.net/databank/person/5/i_I144246/simon-jansz-
visser.  
155 Bron: Genealogie Bette en o.m. https://www.genealogieonline.nl/genealogie-post-oost/I31170.php.  
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Voorouders (Hierboven) en nakomelingen (hieronder) van Hermanus Vissers 
 
                                                                           Hermanus Vissers 
                                                                                  1801-1883 
                                                                       X (21 juni 1828 te Dinteloord) 
                                                                               Antonia Vroon 
                                                                                  1805-1875 

 

Adriana Vissers 
1828-1860 

 

Antonia Vissers 
1846-1906 

 
 

 

doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH register van overlijden 1772-1805, sch. pag. 54 overlijden 
Elisabeth van Saarloos , Dinteloord, 23 oktober 1781.  Dit gegeven is naar mij bleek met Zoektermen 
niet te vinden.  

Verzorgster Elisabeth van Sliedrecht, weduwe van Adrianus Borgers komt mogelijk ook uit 
de familiaire omgeving van de Bette’s en dat blijkt ook, zij het wat ‘verder weg’. De 
verbinding kan liggen in de familie Vriens en in de familie Bom en dat gaat dan als volgt:  

Elisabeth van  Sliedrecht156 is dochter van Aart Jacobs van Sliedrecht en Petronella Vriends 
(een van de 13 kinderen uit dat gezin Vriends-Biestheuvel). Zij is 24 september 1794 geboren 
in Heijningen.  

                                                             
156 De ‘Voorlopige genealogie van Aart Willem, jonge man van Sliedrecht.’ beschrijft het als volgt: … 3 Elizabeth 
van Sliedrecht ook genaamd Elisabeth van Sliedrecht en Elisabeth van Sliedregt, geboren te Heijninge op 
woensdag 24 september 1794, gedoopt te Fijnaart op zondag 28 september 1794. Zij is getrouwd te Dinteloord 
op woensdag 27 september 1815, op 21-jarige leeftijd (1) met Adrianus Borgers ook genaamd Adrianus Burgers 
(25 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland, gedoopt te Dinteloord op zondag 25 april 1790, overleden 

Simon (Simen) Vissers 
1716-1798 

Elisabeth van Saarloos 
1723-1781 

Jan Adriaensz. van 
Dis 

± 1738-1803 
Maria Ad.se Burgers 

± 1742-< 1826 

  

Leendert Simonse Vissers 
1761-1821 

Adriaantje Janse van Dis 
1766-1810 

 

Hermanus Vissers 
1801-1883 
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Op 27 september 1815 is Elisabeth van Sliedrecht te Dinteloord getrouwd met (1) Adrianus 
Borgers (zoon van Willem Burgers en Pieternella Breure) en was toen 21 jaar oud. 

6 april 1837 is ze in Dinteloord getrouwd met (2) Frans Bom, (zoon van Leendert Bom en 
Heiltje Molendijk). Elisabeth was toen 42 jaar oud.  In 1835, toen ze voor de kinderen Bette 
zorgde, was Elisabeth van Sliedrecht dus 40 jaar oud. Uit haar beide huwelijken heb ik geen 
kinderen gevonden evenmin als haar overlijden.  

    

Jacob van Sliedregt  
1737-1808 

Maria van der Gijp  
1747-1804 

Herbert Vriends 
1735-1804 

Elizabeth Biestheuvel 
1741-1804 

  

Aart Jacobs Sliedregt Van 
1768-1812 

Petronella Vriends 
1766-1798 

 

Elisabeth van Sliedrecht  
1794-? 

x (1) 1815 
Adrianus Borgers 

1790-1835 

                                                                                                      x (2) 1837                                                                                             
                                                                                               Frans Bom 
                                                                                                     1795 

Een weloverwogen afsluiting: onvoltooid verleden tijd 
Zoals ook in mijn vorige boek ‘Johannis Betten, een familiegeschiedenis…’,157 blijkt dat ik ook 
hier de feitelijke verantwoording van het boedelbeheer met betrekking tot de zeven 
weeskinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers niet heb kunnen achterhalen. De wijze 
waarop de voogden gestalte hebben gegeven aan de door hen opgenomen taken en wat dit 
voor (ook financiële) gevolgen had voor de kinderen blijft in de geschiedenis verborgen. De 
archiefstukken kunnen zijn zoekgeraakt, maar het is eveneens goed mogelijk dat ik toch niet 
op de goede plaatsen heb gezocht. Een wellicht voor de hand liggende reden van het gemis 
aan stukken waarin de voogden verantwoording afleggen is ook nog, dat na de formele 
opzet de uitwerking van de voogdij wellicht en om welke reden dan ook losser en minder 
officieel is opgevat. In elk geval zal het resterend vermogen van de nalatenschap gediend 
kunnen hebben tot ondersteuning van deze zeven weeskinderen in hun verdere levensgang.  
 
In zijn artikel ‘De mislukte oprichting van een armenweeshuis in ’s Hertogenbosch (1654)158  

                                                                                                                                                                                              
aldaar op maandag 16 februari 1835,  44 jaar oud, zoon van Willem Burgers en Petronella Leendertse Breure. 
Zij is getrouwd te Dinteloord op donderdag 6 april 1837, op 42-jarige leeftijd (2) met Frans Bom (41 jaar oud), 
geboren te Dinteloord, gedoopt aldaar op zondag 26 juli 1795, zoon van Leendert Bom en Heiltje Molendijk.  
Zie: http://www.historie-sliedrecht.nl/voorlopige%20genealogie%20van%20Aart%20Willem.pdf. 
157 Zie daar pag. 149. 
158 Zie www.academia.edu onder Ton Kappelhof. 
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schrijft de erudiete historicus Ton Kappelhof het volgende over wettelijke regelingen rond 
weeskinderen (onderstreping van mijn hand, jcb):  
‘Omstreeks 1800 bestonden er (in ’s-Hertogenbosch jcb) vijftig stichtingen die zich 
bezighielden met de zorg voor sociaal zwakkeren. Het stichten van Godshuizen mislukte 
echter ook wel eens. 
Wettelijke regelingen rond weeskinderen 
Wezen waren er genoeg. De gemiddelde levensverwachting lag laag en het kwam dus veel 
voor dat een van de ouders stierf. De langstlevende hertrouwde als zij of hij de kans kreeg. De 
oude wetboeken spreken dan ook geregeld over kinderen uit het eerste, tweede bed 
enzovoort. Onder ‘voorkinderen’ verstond men kinderen geboren uit een eerder gesloten 
huwelijk. Zeker wanneer een weeskind over eigen vermogen beschikte, was het zaak het 
beheer ervan goed te regelen. Het mocht niet zo zijn dat een weeskind bij zijn 
meerderjarigheid moest ontdekken dat familieleden of anderen het vermogen erdoor hadden 
gedraaid. In Holland en in sommige Brabantse steden zoals Grave en Breda bestonden 
weeskamers. Deze organen hielden toezicht op het goederenbeheer van weeskinderen. Zo 
mocht een voogd bijvoorbeeld geen bezittingen vervreemden zonder voorafgaande 
toestemming van de weeskamer die uit twee of drie leden van de schepenbank bestond. In 's-
Hertogenbosch bestond geen weeskamer, maar deed de uit negen mannen bestaande 
schepenbank dit werk. 
Wanneer een van de ouders stierf, werden de kinderen al als weeskinderen beschouwd. De 
langstlevende ouder werd voogd en de schepenbank benoemde een toeziend voogd. Dat was 
altijd een familielid van de overledene. Wanneer beide ouders waren overleden werden er 
twee of meer voogden benoemd. De voogden moesten op gezette tijden en in elk geval 
wanneer de laatste wees meerderjarig was geworden of in het huwelijk was getreden, 
rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beheer.’ 
 
Tijdens mijn bladeren door de dikke stapels archiefstukken in het BHIC las mijn vrouw Tineke 
aan de fraaie leestafel van dit archief een daar gevonden boeiend boek, waarin situaties van 
het omgaan met voogdijbeheer van binnenuit beschreven worden. Omdat ik geen enkel 
ander boek ken dat het concrete voogdijbeheer en haar onverwachte en verwarrende 
gebeurtenissen uitgebreid behandeld, noem ik het boek hier met stip: Mieke Carpaij & 
Thérèse Carpaij ‘Koning in het tussengebied, Jan Groenen pastoor in Nistelrode van 1919 tot 
1961’, Nijmegen (Valkhof Pers) 2015. 
 
Tenslotte de grote lijnen: wij kennen deze familie Bette(n) inmiddels vanwege de drie 
boeken die ontstonden naar aanleiding van de (interpretatie van) vele archiefstukken die 
gevonden werden. De eerste biografie behandelt de oudst-bekende voorvader, Jacobus 
Betten uit Kaulille, die van  soldaat/kleermaker in het Staatse Leger (keuter)boer werd in de 
polders rond Fijnaart. De tweede biografie betreft zijn enige zoon Johannis Betten, een 
polderjongen  die trouwde met een ‘rijkere’ weduwe en samen met haar gestalte gaf aan 
een groot boerengezin in de polder De Nieuwe Fijnaart. Na haar overlijden ging hij een 
tweede huwelijk en gezinsleven aan en eindigde als een redelijk  welvarende herenboer. De 
voorliggende duografie begint met zoon Isaac Bette, die de stamlijn voortzet als pachtboer 
van de Nassause Domeinen in de Dinteloordse Mariapolder. We volgen diens zoon Simon en 
zijn gezin die uiteindelijk in de ouderlijke pachtboerderij ook een groot gezin vormen. Het 
overlijden van Simon en kort daarop diens vrouw Elizabeth geeft een onvoorstelbare 
wending aan het leven van elk van hun zeven minderjarige kinderen. Zover zijn we gekomen. 
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 SAMENVATTINGEN 
 
GEZINSGESCHIEDENIS JOHANNIS BETTEN EN MARIA PROVILIJ (OUDERLIJK GEZIN VAN ISAAC BETTE) 
Uit het huwelijk van Jan Betten en Maria Provilij in Fijnaart (1755-1775) 
 
1. Francina Bette ged. Fijnaart 06-06 1756  (overl. Dinteloord 05-09 1812) 
Francijna trouwt met Anthony Vissers  
en zet deze staak van het geslacht Vissers voort in Dinteloord. 
 
2. Ysaac Bette  ged. Fijnaart 24-07 1757  (overl. onbekend) 
3. Jacob Bette  ged. Fijnaart 13-08 1758  (overl. onbekend) 
 
4. ISAAC BETTE  ged. Fijnaart 25-11 1759 (overl. Dinteloord 29-10 1790)  
Isaac trouwt met Johanna Sijmonse Vissers (zuster van Anthony Vissers)  
EN ZET DEZE STAAK VAN HET GESLACHT BETTE VOORT IN DINTELOORD   
 
5. Adriaan Bette ged. Fijnaart 08-03 1761  (overl. Klundert 14-07 1783) 
 
6. Joost Bette  ged. Fijnaart 11-09 1763  (overl. Terheijen 10-09 1826) 
Joost trouwt  

I. met Neeltje Smits,  
dochter Maria trouwt met Hermanus Crezee (Klundert) 
dochter Johanna trouwt met Leendert Tolenaars (Terheijden) 
zoon Johannnes trouwt I met Abeltje van Woensel en II Maria de Gast 
(Zevenbergen) 

II. met Tanneke Nelemans 
  dochter Johanna trouwt met Leendert Crezee (Zevenbergen) 
  dochter Adriana (1790-1856) Terheijden 
  zoon Hendrik (geen gegevens nader bekend) 
  dochter IJda trouwt met Gerardus van Os (Terheijden)  
  zoon Pieter Bette 
en zet deze staak van het geslacht Bette voort in Zevenbergen en Terheijden, 
waarbij met het overlijden van Joost in 1826 deze staak beëindigt. 
 
 
Uit het huwelijk van Jan Betten en Dingena Dirke in Fijnaart (1779-1793) 
 
7. Jacob Betten,   geb.Fijnaart, ged.(NH) Klundert 12-03 1780 (overl. Breda 24-09 1842) 
Jacob trouwt met Alida Augusta Steijlaars 
en zet deze staak van het geslacht Bette voort in Breda. Jacob en Alida krijgen twee 
dochters, waardoor met het overlijden van Jacob in 1842 deze staak beëindigt.  
 
8. Neeltje Betten  geb/ged. Fijnaart 21/24-03 1782      (overl/begr. Fijnaart 6/10-03 1784) 
 
9. Neeltje II Betten  geb/ged. Fijnaart13/18-02 1787       (overl.Fijnaart 26-06 1859) 
Neeltje trouwt met Pieter Corneliszn van Dis  
en zet deze staak van het geslacht Van Dis voort in Fijnaart en Standdaarbuiten.  
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10. Maria Betten    geb/ged. Fijnaart 6/13-04 1788        (overl. Klundert 24-01 1837) 
Maria trouwt met Corstiaan Cornelisse Korteweg 
en zet deze staak van het geslacht Korteweg voort in Klundert. 
 
11. Jan Betten   geb/ged. Fijnaart 20/25-10 1789 (overl. Utrecht14-11 1820) 
Jan trouwt met Jacoba Klomp en zet deze staak van het geslacht Bette voort in Utrecht.  
Jan en Jacoba krijgen twee zonen: 
  -zoon Jan Anthonie (1811-1855) 

trouwt met Cornelia van den Berg, waaruit twee dochters 
-zoon Anthonie Jacob (1813-1900) 
trouwt met Jacoba van der Hagt, waaruit zeven kinderen:  

Jan Hermanus Betten (Utrecht 1835) 
Jacoba Betten (Utrecht 1836 … 
Jan Betten (Utrecht 1838 … 
Hermanus Betten (Utrecht 1840) 
Hermanus Betten (Utrecht 1841 … 
Antonie Jacob Betten jr. (Noordeloos 1843-Orange City 1925) 

 Gerrigje Betten (Noordeloos 1846… 
Anthonie Jacob Betten is tot 1840 winkelier in Utrecht. Hij komt door de prediking van de 
Utrechtse ds. H.P. Scholte bij hem tot theologiestudie, wordt Christelijk Gereformeerd 
predikant in Noordeloos, gaat met de Afscheiding mee en vertrekt met zijn gezin in een groep 
Gereformeerde emigranten naar USA, IOWA, Pella en later Orange City. Hij is dan predikant 
van de RCA (Reformed Church in America. Over deze Amerikaanse ‘afgescheiden’ predikant is 
veel informatie, o.a. Earl Wm. Kennedy, A.J. Betten, The other pioneer Pella Dominie, z.p. z.j. 
Ds. Anthonie Jacob sr. (A.J.) Betten wordt o.m. genoemd in de historische roman van P.J. 
Risseeuw, Landverhuizers omnibus. 

Met het overlijden van Jan Anthonie Betten in 1855 beëindigt deze staak in Utrecht. 
Zijn broer Anthonie Jacob Betten zet deze staak in Amerika, IOWA, Pella, Orange City voort. 
 
12. Janneke Betten  geb/ged. Fijnaart 14/22-05 1791  (overl. Fijnaart 27-02 1820) 
Janneke trouwt met Pieter Munters 
en zet deze staak van het geslacht Munters voort in Fijnaart. 
 
CONCLUSIES OUDERLIJK GEZIN VAN ISAAC BETTE 
1. Isaac Betten (4) zet als enige het geslacht Betten (-Provilij) voort tot in deze tijd 
2. Jan Betten (11) zet als enige het geslacht Betten (-Dirke) voort tot in deze tijd (Amerika) 
3. Aan Isaac’s vader Johannis Betten en zijn gezin direct verwante families zijn: 

• PROVILIJ Klundert 
• LEEST  Klundert, Fijnaart 
• DIRKE  Zevenbergen 
• VISSERS (2x) Dinteloord 
• SMITS  Zevenbergen 
• NELEMANS Zevenbergen 
• STEIJLAARS Breda 
• VAN DIS Fijnaart 
• KORTEWEG Klundert 
• KLOMP  Bennekom/Utrecht 
• MUNTERS Fijnaart 
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GEZINSGESCHIEDENIS  ISAAC BETTE EN JOHANNA SIJMONSE VISSERS 
Uit het huwelijk van Isaac Bette en Johanna Vissers in Dinteloord (1785-1790) 
 
1.  Maria Bette ged. Dinteloord 12-11 1786 (overl. Dinteloord 12-08 1840) 
Maria trouwt met Marijnus Bom  
en zet deze staak van het geslacht Bom voort in Dinteloord. 
 
2. SIMON BETTE  ged. Dinteloord 9-11 1788 (overl. Dinteloord 31-01 1835) 
Simon trouwt met Erkje Adriaans van Dis. Erkje overlijdt zonder kinderen. 
Simon trouwt met Elizabeth Timmers 
EN ZET DEZE STAAK VAN HET GESLACHT BETTE VOORT IN DINTELOORD   
 
3. Ysac Bette(n) ged. Dinteloord 14-11 1790 (overl./begraven 26-07 1794) 
 
CONCLUSIES GEZIN VAN ISAAC BETTE 
1. Simon (2) zet als enige het geslacht Bette (-Vissers) voort tot in deze tijd. 
2. Aan Simons vader Isaac Bette en zijn gezin direct verwante families zijn: 

• Provilij  Fijnaart 
• Vissers  Dinteloord 
• Veermans Zevenbergen 
• Bom  Dinteloord 

 
 
GEZINSGESCHIEDENIS  SIMON BETTE EN ELIZABETH TIMMERS 
Uit het huwelijk van Simon Bette en Elizabeth Timmers in Dinteloord (1813-1835) 
 
1. Catharina Bette  geb. Dinteloord 16-01 1814 (overl. Dinteloord 12-02 1830) 
 
2. Jacob Bette   geb. Dinteloord 12-08 1815 (overl. Dinteloord 11-02 1868) 
 
3. Johanna Bette  geb. Dinteloord 26-11 1816 (overl. Steenbergen 22-01 1901) 
 
4. Isaac Johannis Bette geb. Dinteloord 22-09 1818 (overl. Dinteloord 23-10 1818) 
 
5. Maria Bette  geb. Dinteloord 09-01 1822 (overl. Willemstad 9-03 1867) 
Maria trouwt met Gerardus de Nijs en zet deze staak van dit geslacht (kort) voort in 
Willemstad. 
 
6. Isaac Johannis Bette geb. Dinteloord 09-02 1824 (overl. Rotterdam 18-11 1867) 
 
7. Anna Maria Bette  geb. Dinteloord 26-12 1825 (overl. Haarlem 22-07 1903) 
 
8. JOHANNIS ISAAC (I) BETTE geb. Dinteloord 19-03 1828 (overl. Dinteloord 08-07 1889) 
Johannis Isaac trouwt met Elizabeth van der Vliet 
EN ZET DEZE STAAK VAN HET GESLACHT BETTE VOORT IN DINTELOORD. 
 
9. Adriana Johanna Bette geb. Dinteloord 07-07 1829 (overl. Buurmalsen 30-01 1911) 
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CONCLUSIES GEZIN VAN SIMON BETTE 
1. Johannis Isaac (8) zet als enige het geslacht Bette (-van der Vliet) voort tot in deze tijd. 
2. Aan Johannis Isaac’s vader Simon Bette en zijn gezin direct verwante families zijn: 

• VISSERS  Dinteloord 
• VAN DIS  Dinteloord 
• TIMMERS Dinteloord 
• VAN DER VLIET  Steenbergen 
• DE NIJS  Willemstad 

 
 
PARENTEEL VAN ISAAC JANSZN (EN SIMON ISAACZN) BETTE 
 
I.1  Isaac Janszn Bette, landman, gedoopt op 25-11-1759 te Fijnaart, overleden op 

23-10-1790 te Dinteloord op 30-jarige leeftijd. 
 Ondertrouwd op 18-11-1785 te Princeland, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-12-1785 

te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 04-12-1785 te Dinteloord (NH) met Johanna 
Sijmonse Vissers, 27 jaar oud, gedoopt (NH) op 21-09-1758 te Dinteloord, overleden 
op 28-04-1834 te Dinteloord op 75-jarige leeftijd, dochter van Simon Janszn Vissers en 
Elisabeth Hermansdr van Saarloos. {Zij is later ondertrouwd op 22-10-1791 te 
Dinteloord, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-11-1791 te Dinteloord, gehuwd voor de 
kerk op 13-11-1791 te Dinteloord met Johannes Hendrikse Veermans, 28 jaar oud, 
gedoopt (NH) op 28-11-1762 te Zevenbergen, overleden op 01-12-1807 te Dinteloord 
op 45-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Veermans en Adriaantje Van de Leur.} 

Uit dit huwelijk: 
1.  Maria Bette (zie II.2). 
2. Simon (Simon) Bette (zie II.3). 
3. Ysak Betten, gedoopt (NH) op 14-11-1790 te Dinteloord (getuige(n): Anthony Simonse 

Vissers en Francijna Bette), begraven op 26-07-1794 te Dinteloord Prinsenland op 
3-jarige leeftijd. 

 
II.2  Maria Bette, bouwmanse (ook wel: bouweresse), gedoopt op 12-11-1786 te 

Dinteloord, overleden op 12-08-1840 te Dinteloord op 53-jarige leeftijd. 
 Ondertrouwd op 18-07-1807 te Dinteloord, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1807 

te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 02-08-1807 te Dinteloord met Marijnus 
(Marijn) Bom, 25 jaar oud, bouwman, gedoopt op 31-03-1782 te Dinteloord 
(getuige(n): Marijnus Belet en Judith van der Loo, zijn grootouders van moeders zijde). 
Voor nadere informatie zie de genealogie van de familie Belet. Overleden op 
05-07-1832 te Dinteloord op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bom en Maria Belet. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria Elizabeth Bom, gedoopt (NH) op 07-02-1808 te Dinteloord (getuige(n): Johannes 

Bom en Elisabeth van de Linde), overleden te Dinteloord 01-03 1827. 
2. Johanna Bom (zie III.3). 
3. Johannis Bom (zie III.4). 
4. Isaac Johannes Bom, geboren 1814 te Dinteloord, overleden 1855 te Dinteloord. 
5. Frans Bom, gedoopt 1816 te Dinteloord, overleden 1863 te Dinteloord. 
 Gehuwd op 02-12-1841 te Dinteloord met Petronella Vogelaar, geboren 20-10-1815 te 

Dinteloord, dochter van Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest. 
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6. Simon Bom, gedoopt 1819 te Dinteloord. 
 Gehuwd op 22-08-1848 te Dinteloord met Lucretia Albertine Koops, geboren ca. 1802 

te Medemblik, dochter van Pieter Koops en Trijntje van Hoogstraten. 
7. Elizabeth Maria Bom, gedoopt 1823 te Dinteloord, overleden 1826 te Dinteloord. 
 
II.3  Simon Bette, landbouwer/bouman, gedoopt (NH) op 09-11-1788 te Dinteloord, 

overleden op 31-01-1835 te Dinteloord op 46-jarige leeftijd, woonde 1828 in de 
Dinteloordse Mariapolder, wijk D op een pachtboerderij. 

 Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-10-1810 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 
28-10-1810 te Dinteloord (NH) met Erkje Adriaans Van Dis, 20 jaar oud, gedoopt op 
04-04-1790 te Princeland, overleden op 30-08-1811 te Dinteloord (Dintelpolder) op 
21-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Van Dis en Catharina van den Berg. 

 Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-05-1813 te Dinteloord (getuige(n): Marijn Bom, 
Adriaan van Dis Azn, Cornelis Vriens, Leonard Visser), gehuwd voor de kerk op 
27-05-1813 te Dinteloord met Elizabeth Timmers, 25 jaar oud, gedoopt op 14-10-1787 
te Dinteloord, overleden op 18-02-1835 te Dinteloord op 47-jarige leeftijd, dochter van 
Jacob Willemsz Timmers en Maria Vissers, bouweresse. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. Catharina Bette, geboren op 16-01-1814 te Dinteloord, overleden op 12-02-1830 te 

Dinteloord op 16-jarige leeftijd. 
2. Jacob Bette, bouwknecht, geboren op 12-08-1815 te Dinteloord, overleden op 

11-02-1868 te Dinteloord op 52-jarige leeftijd. 
3. Johanna Bette, geboren op 26-11-1816 te Dinteloord, overleden op 22-01-1901 te 

Steenbergen op 84-jarige leeftijd. 
4. Isaac Johannis Bette, geboren op 22-09-1818 te Dinteloord, overleden op 23-10-1818 

te Dinteloord, 31 dagen oud. 
5. Maria Bette (zie III.18). 
6. Isaac Johannis Bette, geboren op 09-02-1824 te Dinteloord, overleden op 18-11-1867 

te Rotterdam op 43-jarige leeftijd.  
7. Anna Maria Bette, geboren op 26-12-1825 te Dinteloord. 
8. Johannis Isaac (1) (Jan) Bette (zie III.21). 
9. Adriana Johanna Bette, geboren op 07-07-1829 te Dinteloord, overleden op 

30-01-1911 te Buurmalsen op 81-jarige leeftijd. 
 
III.3 Johanna Bom, geboren op 06-08-1810 te Dinteloord, gedoopt (NH) op 12-08-1810 te 

Dinteloord (getuige(n): Johanna S. Vissers), overleden op 26-05-1879 te Dinteloord op 
68-jarige leeftijd. 

 Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-04-1833 te Dinteloord met Jacobus van Sliedrecht 
(Jacobus Sliedregt), 21 jaar oud, geboren op 26-06-1811 te Dinteloord, overleden op 
26-01-1879 te Dinteloord op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem van Sliedrecht en 
Adriana Kostermans. 

Uit dit huwelijk: 
1. Marinus (Marijn) van Sliedregt (zie IV.1). 
2. Piet van Sliedrecht. 
3. Jacob van Sliedrecht. 
 
III.4 Johannis Bom, bouwknecht, landman, geboren 27-10-1812 te Dinteloord, overleden 
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op 22-09-1897 te Dinteloord op 84-jarige leeftijd. 
 Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 05-06-1832 te Dinteloord (getuige(n): Simon Bette, 

42 jaar, bouwman, Leendert Cornelisse Vissers, 49 jaar, bouwman, Gerard van 
Saarloos, 32 jaar gemeentesbode en Hendrik van Nieuwenhuijzen, 30 jaar, bouwman.) 
met Maria van Nieuwenhuijzen, geboren ca. 1810 te Dinteloord, dochter van Johannis 
Johszn. van Nieuwenhuijzen, bouwman Assessor en lid van de Raad der Gemeente, en 
Heiltje Simonse Knook. 

 Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 15-10-1857 te Dinteloord met Maria Adriana 
Vogelaar, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1836 te Dinteloord, overleden op 24-12-1922 
te Dinteloord op 86-jarige leeftijd, dochter van Pieter Johannisse Vogelaar, bouman, 
burgemeester, en Geertje Vroon. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. Frans Bom (zie IV.6). 
III.18 Maria Bette, geboren op 09-01-1822 te Dinteloord, overleden op 09-03-1867 
 te Willemstad op 45-jarige leeftijd. 
 Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Willemstad met Gerardus De Nijs, 34 

jaar oud, arbeider (Bev.Reg. Willemstad 1/90, geboren op 28-11-1824 te Willemstad 
(gezindte: NH), overleden op 30-06-1870 te Willemstad op 45-jarige leeftijd, zoon van 
Wijnant De Nijs en Anna Boon. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 26-06-1869 
te Fijnaart met Pieternella Sinon, geboren 1834 te Fijnaart, dochter van Pieter Sinon 
en Jenneke Bouwmans.} 

Uit dit huwelijk: 
1. Anna Elizabeth De Nijs, huishoudster, geboren op 02-11-1861 te Willemstad, 

overleden op 13-02-1934 te Deil op 72-jarige leeftijd. Bij overlijden: weduwe. 
Gehuwd (BS) op 37-jarige leeftijd op 04-05-1899 te Steenbergen met Jacob Johann 
Isselmann, geboren 1846 te Arnhem (zoon van Bernard Hendrik Isselmann en Elske 
van Beem te Woerden), weduwnaar, huisschilder te Buurmalsen. 

 
III.21 Johannis Isaac (I) (Jan) Bette, vrachtrijder, voerman (07-05 1885 rijtuigenverhuurder). 
 Johannes Izaak is op een zeker moment bouwknecht bij zijn neef Jacob van Sliedrecht,  
 neef, die ook getuige bij hun huwelijk was. Geboren op 19-03-1828 te Dinteloord, over-  

leden op    08-07-1889 te Dinteloord op 61-jarige leeftijd. 
 Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1855 te Dinteloord (getuige(n): Gerard van 

Saarloos, 25 jr. gemeentearbeider; Jacob Willem van Sliedrecht, 64 jr. bouwman, neef 
van echtgenoot; Jacob Bette, 40 jr. bouwknecht, broer van echtgenoot; Frans Bom, 38 
jr. gemeenteontvanger, neef van echtgenoot), gehuwd voor de kerk op 08-06-1855 te 
Dinteloord met Elizabeth van der VLIET, 27 jaar oud, geboren op 11-08-1827 te 
Steenbergen, overleden op 04-01-1887 te Dinteloord op 59-jarige leeftijd, dochter van 
Martien Van der Vliet en Pietertje Steenbergen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Simon Jacob Bette, geboren op 11-10-1857 te Dinteloord, overleden op 11-11-1858 te 

Dinteloord op 1-jarige leeftijd. 
2. n.n. Bette, geboren op 30-06-1859 te Dinteloord, overleden op 30-06-1859 te 

Dinteloord, 0 dagen oud. 
3. Simon Martines (Simon) Bette, geboren op 21-07-1860 te Dinteloord, overleden op 

04-09-1861 te Dinteloord op 1-jarige leeftijd. 
4. Johannis Isaac (II) (Jan) Bette (zie IV.13). 
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5. Pietertje Elizabeth Bette, geboren op 18-05-1865 te Dinteloord, overleden op 
29-06-1865 te Dinteloord, 42 dagen oud. 

6. Simon Martinus Bette, geboren op 18-01-1869 te Dinteloord, overleden op 
23-04-1879 te Dinteloord op 10-jarige leeftijd. 

 
IV.1 Marinus (Marijn) van Sliedregt, geboren op 19-01-1838 te Dinteloord, overleden op 

07-12-1920 te Dinteloord op 82-jarige leeftijd. 
 Gehuwd (1) ca. 1864 met Miet Maris. 
 Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 26-03-1868 te Dinteloord met Clazina Johanna 

Vogelaar, 21 jaar oud, geboren op 28-01-1847 te Dinteloord, overleden op 09-02-1922 
te Dinteloord op 75-jarige leeftijd, dochter van Johannis Pieterse Vogelaar en Maria 
Breure. 

 Uit het eerste huwelijk: 
1. Jacob van Sliedregt. 
 Gehuwd met Johanna van Sliedregt. 
 Uit het tweede huwelijk: 
2. Johannes van Sliedregt, geboren op 01-04-1870 te Dinteloord, overleden op 

10-09-1956 te Dinteloord op 86-jarige leeftijd. 
 Gehuwd 1901 te Dinteloord met Willemijna Vroon, geboren op 22-03-1877 te 

Dinteloord, overleden op 29-04-1959 te Dinteloord op 82-jarige leeftijd. 
3. Elisabeth Maria van Sliedregt (zie V.6). 
4. Miet van Sliedregt. 
 Gehuwd met Leen Vogelaar, mulder (molenaar). {Hij was ook ooit gehuwd met 

Johanna (Wan) van Sliedregt  
5. Johanna (Wan) van Sliedregt  
 
IV.6 Frans Bom, geboren ca 1862 te Dinteloord. 
 Gehuwd op 17-06-1884 te Dinteloord met Elizabeth Vogelaar, geboren ca. 1863 te 

Dinteloord, dochter van Johannis Pieterse Vogelaar en Maria Breure. 
 Uit dit huwelijk: 
1. Marijnis Bom, bouman, geboren ca. 1889 te Dinteloord en Prinsenland. 
 Gehuwd op 30-09-1920 te Steenbergen met Suzanna Cornelia de Feijter, geboren ca. 

1900 te Graauw. 
2. Pieter Cornelis Bom, geboren ca. 1896 te Dinteloord. 
 Gehuwd op 24-02-1921 te Steenbergen met Metje Johanna van Nieuwenhuijzen, 

geboren ca. 1901 te Steenbergen, dochter van Jan Adriaan van Nieuwenhuijzen en 
Elizabeth Maria de Neve. 

 
IV.13 Johannis Isaac (II) Bette, vrachtrijder(Dinteloord)/tuinder/landbouwer (Poortvliet)/ 

scheepmaker (Rotterdam)/ vrachtrijder/rijtuigenverhuurder, geboren op 23-08-1862 
te Dinteloord en Princeland, overleden op 21-05-1920 te  Rotterdam (Waterloostraat 
92 b) op 57-jarige leeftijd, 12-08 1908 verhuist het gezin Bette-Stolk met de kinderen 
Elizabeth Rebecca, Jan Izaak Johannis, Geertje en Hubertus Marinus (Rebecca Elizabeth 
is getrouwd) naar Capelle aan de IJssel, gemeente Rotterdam. 

 Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1885 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 
07-05-1885 te Dinteloord met Adriana Stolk, 23 jaar oud, geboren op 25-06-1861 te 
Dinteloord en Prinsenland (gezindte: Chr. Ger.), overleden op 01-08-1959 te 
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Rotterdam-Pernis op 98-jarige leeftijd, dochter van Jan Stolk, landbouwer (in de 
trouwakte: bouwman) en Rebecca Vogelaar. 

Uit dit huwelijk: 
1. Rebecca Elizabeth (Rebekka) Bette,  
2. Elizabeth Rebecca (Betje) Bette  
3. Jan Bette  
4. Izaak Johannes (Izak) Bette  
5. Geertje (Geertje) Bette  
6. Maria Johanna (Maria) Bette 
7. Hubertus Marinus (Bertus) Bette  
 
V.6 Elisabeth Maria van Sliedregt, geboren op 14-07-1876 te Dinteloord, overleden op 

23-08-1968 te Dinteloord op 92-jarige leeftijd. 
 Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-03-1905 te Dinteloord met Johannes Vogelaar, 32 

jaar oud, geboren op 04-04-1872 te Dinteloord, overleden op 05-10-1956 te Dinteloord 
op 84-jarige leeftijd, zoon van Leendert Vogelaar en Clazina Johanna van Dis. 

Uit dit huwelijk: 
1. Marijn Vogelaar, geboren op 16-02-1909 te Dinteloord, overleden op 30-03-1992 te 

Dinteloord op 83-jarige leeftijd. De heer Marijn Vogelaar heeft in het Jaarboek 1994 
van de Cultuur Historische Vereniging 'Nyen Aenwas van Nassau', jaargang II een 
artikel gepubliceerd onder de titel 'Een boerenhuwelijk in 't Meulenpoldertje' waarin 
de betrokken families Vogelaar en Van Sliedregt in breed verband worden beschreven 
en toegelicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



358 

VOORVADERS VAN EEN GESLACHT BETTE(N) 
 
I Jacobus Betten; Kaulille? ± 1690 - Fijnaart, 24 februari 1762 

Vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden (nu Belgisch Limburg)  
Soldaat in het Staatse Leger: garnizoen Breda, Willemstad 
Trouwt 16 juni 1726 in Breda met Francijntje Knook (1689-1761), 
uit dit huwelijk twee kinderen. Vertrek uit Willemstad naar Fijnaart. Kleermaker. 

 
II Johannis Bette(n); Willemstad, 5 februari 1730 - Fijnaart, 7 september 1793 
 Trouwt 19 mei 1755 in Fijnaart met de 34-jarige weduwe Maria Provilij (1721-1775), 

uit dit huwelijk 6 kinderen,  
Trouwt 10 januari 1779 in Fijnaart met Dingena Dirke(n) (1760?-1796), 
uit het tweede huwelijk 8 kinderen. Bouman in polders rond Fijnaart. 

 
III Isaac (Jansse) Bette(n); Fijnaart, 25 november 1759 - Dinteloord, 29 oktober 1790
  Vertrek uit Fijnaart naar Dinteloord. 
 Trouwt 4 december 1785 te Dinteloord met Johanna Sijmonse Vissers (1758-1834), 
 uit dit huwelijk 3 kinderen. Pachtende polderboer, bouman. 
 
IV Simon Bette; Dinteloord, 9 november 1788 - Dinteloord, 31 januari 1835 
  Trouwt 28 oktober 1810 in Dinteloord met Erkje van Dis (1790-1811) 
 Trouwt 27 mei 1813 in Dinteloord met Elizabeth Timmers (1787-1835), 
 uit dit huwelijk 9 kinderen. Pachtende polderboer, bouman. 
 
V Johannis Isaac (1) Bette; Dinteloord, 19 maart 1828 – Dinteloord, 8 juli 1889 
 Trouwt 8 juni 1855 in Dinteloord met Elizabeth van der Vliet (1827-1887), 
 uit dit huwelijk 6 kinderen. Bouwknecht, vrachtrijder, voerman, rijtuigenverhuurder. 
 
VI Johannis Isaac (2) Bette; Dinteloord, 23 augustus 1862 – Rotterdam, 21 mei 1920  
 Trouwt 7 mei 1885 in Dinteloord met Adriana Stolk (1861-1959), 

uit dit huwelijk 7 kinderen. Vertrek uit Dinteloord naar Poortvliet (Tholen), naar 
Krimpen aan de IJssel, naar Capelle aan de IJssel, naar Rotterdam (Kralingseveer, 
Kralingen). Tuinder, landbouwer, scheepswerker, voerman, rijtuigenverhuurder. 

 
VII Hubertus Marinus Bette; Poortvliet, 31 december 1899 – Pernis, 12 februari 1962  
 Trouwt 1 augustus 1945 met Adriaantje Dubel (1907-1991), 
 Uit dit huwelijk 1 kind. Boekhouder, administrateur. 
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DEEL 3  BIJLAGEN, BRONNEN, LITERATUUR EN REGISTERS  
 
BIJLAGE I  
DE OPENBARENDE GEBOORTE VAN EEN KIND TEN HUIZE VAN JACOBUS BETTEN, KLEERMAKER AAN 
DE FIJNAARTSE OUDE MOLEN. 
Ofwel de zaak met betrekking tot Anna Krank en de geboorte van haar dochtertje, naar zeggen van 
de moeder verwekt door Cornelis Onix (Oninks, Honix), ged. Fijnaart 01-08 1723, zoon van Cornelis 
Onix (sr.) en Elisabeth Cleintjes (Kleintjes).  
 
Tijdens het historisch onderzoek kom je soms geheel onverwacht archiefstukken tegen die nieuw 
licht werpen op bestaande gegevens. Van Jacobus Bette(n) heb ik tot november 2014 steeds 
aangenomen dat hij door middel van een kleine boerenbedoening in zijn levensonderhoud voorzag. 
Veel feitelijke gegevens waren er niet voor, maar blijkbaar was de gedachte aan Jacobus als 
keuterboer de meest voor de hand liggende. Tot ik als bij toeval een rapport onder ogen kreeg dat 
voor Schout en schepenen werd opgemaakt met betrekking tot de geboorte van een kind… 
 
Op 7 april 1753 wordt voor Schout en schepenen van Fijnaart verslag gedaan en onder ede bevestigd 
van de geboorte van een dochtertje van Anna Krank, welke geboorte plaats vond op 24 februari 1753 
in het huis van Jacobus Bette, (meester) kleermaker, wonende aan de Oude Molen te Fijnaart: 
Schepenbankarchief Fijnaart en Heijningen, Schepenbank Fijnaart 0407. Register van attestaties, 
certificaties, informaties, visitaties en dergelijke, oktober 1740-november 1780 (schermpag. 99-100). 
Zie: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Fijnaart%20en%20Heijningen/q/register_custom_s_type/ra/q/register_jaartallen/1753?sort=regi
ster_naam&direction=asc  
 
Dit verslag wordt gedaan door Pieternella van de Grient, huisvrouw van Cornelis Blaacq en 
‘gesworene vroedvrouw van Fijnaart’.  
Omdat moeder Anna Krank al is bevallen wanneer de vroedvrouw ter plekke komt, maar door de 
omstandigheden ‘in doodsgevaar’ verkeert, wordt door de vroedvrouw (geheel naar de regel van de 
wet) gevraagd wie de vader van dit kind is. In haar doodsnood heeft Anna onder ede gezworen dat 
dit Cornelis (Corneliszn) Onix (Oninks) geb. Fijnaart 1717 en is, een gehuwde boer uit Heijningen.  
 
Onix is dus niet haar wettige man. Later blijkt uit de getuigenis van Anna Krank dat Cornelis Onix haar 
heeft verkracht en daarna beloofde voor haar te zorgen, wat niet en nooit is gebeurd. Onix is in 
Fijnaart een paar jaar hiervoor (1751) gehuwd met Catharina Meeuwisdochter Van Dis (Heijmans) en 
op het moment van dit alles in 1753 is hij 36 jaar oud. Tegen Onix zullen later in dat jaar nog een 
aantal vrouwen onder ede getuigen dat Onix getracht heeft hen te verleiden en zelfs te verkrachten. 
Ook vernemen we getuigenissen over het ernstig beledigen en slaan van zijn vrouw etc. etc. Onix 
komt regelmatig in aanraking met schout en schepenen vanwege extraordinair (seksueel) gedrag, 
losbandigheid,  laster en provocatie en vechtpartijen.   
 
Zie bijvoorbeeld over Cornelis Onix (sr., m.n. jr.) in 0407 Schepenbank Fijnaart, 1598-1811, inv.nr. 102: De schepenbank 
tegen Cornelis Onix inzake een vechtpartij tijdens de Fijnaartse kermis en mishandeling 1721, 1743; Inv.nr. 817 Leendert M. 
van Dis en Elisabeth Kleijntjes, tevoren weduwe van Cornelis Onix 1769, 1774; in  0556 Schepenbank Willemstad, 1561-
1810, 1736‑1757. Processtukken, 1756‑1770, 1737: Cornelis Onix ‑ Gillis Haasdonk 21 augustus 1756, ook in de Acta 
Kerkenraad Hervormde Gemeente Fijnaart 1733-1784 is over Cornelis Onix (jr.) (daar genoemd Honix) en rietdekker Gilles 
Haasdonk geschreven, Honix wordt stevig over zijn aanhoudend stuitende gedrag, vijandschap en haat onderhouden, maar 
het mag niet baten. Hij blijft volharden in zijn slecht ‘compartement’ (o.m. 23 januari 1759, 17 okt. 1762, 4 april 1763). 
Schepenbank Fijnaart 0407 1598-1811 geeft na het hierboven vermelde geboorteverhaal een hele serie getuigenissen van 
veelal vrouwen die baljuw Jan van Doorn op de hoogte brengen van de schelmenstreken van Cornelis Onix: Anna Krank 21 
maart 1753, Lena Grotenboer 22 maart 1753, Margarita Brouwers, 21 maart 1753, Alida van Drunen 7 april 1753, Jacobus 
Krense 22 maart 1753. Zie ook een ‘onecht’ kind en het getuigenis van de moeder: Doop-, trouw- en begraafregister van 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4), margeaantekening  9 april 1747. Cornelis Onix jr. overlijdt 01-10 1764 
op 41 jarige leeftijd. De in de analen breed omschreven ruzies met rietdekker Haasdonk en de beschrijvingen uit de NH-
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kerkenraadsnotulen doen een triest en schier onverbeterlijk einde veronderstellen. Zijn aangevochten weduwe Catharina 
van Dis heeft hem nog bijna 20 jaar overleefd (doop-, trouw- en begraafregister Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1770-
1802 (deel 8), 26 maart 1782. 
 
Bij deze eedaflegging met betrekking tot het gebeuren van de geboorte in huize Betten aan de Oude 
Molen zijn de volgende vrouwen aanwezig, die nu ook voor Schout en schepenen zelf een eed 
afleggen over het feit dat zij de naam van de vader, zijnde Cornelis Onix, uit de mond van Anna Krank 
hebben vernomen. Zij waren die avond van de zevende april 1753 zo tegen zes uur erbij geroepen  
Het gaat om de volgende acht (!) vrouwen in huize Bette erbij geroepen, direct bij of na de bevalling, 
toen de vroedvrouw onder meer vroeg naar de naam van de vader van het zojuist geboren kind. Stel 
je de drukte en hectiek rond zo’n bevallingsbed eens even voor… 
 

De getuigende Fijnaartse dames zijn: 
Maria Boone, huisvrouw van Cornelis Ardon 
Pieternella Botbijl, huisvrouw van Willem Roskam (P. is geb. 1721 geh. 14-3 1745) 
Hijltje van der Made, huisvrouw van Corstiaan Hogendijk 
Janneke Tielemans, weduwe Arie Janse van de Vliet 
Pieternella Hartmans, huisvrouw van Paulus Spies 
Dingena van de Noordt, huisvrouw van Bernardus Buijs 
Pieternella Pels weduwe van Pieter Vriends en  
Francijntje Knoock, huisvrouw van Jacobus Bette 
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BIJLAGE II 
HUIDIGE SITUATIE VAN DE PLAATS WAAR DE BOERDERIJ VAN JAN EN MARIA BETTEN LAG 
IN POLDER DE NIEUWE FIJNAART 
tijdens de 18de eeuw aangeduid met de kadastrale/belasting-omschrijving in de zgn. quohier Dikke 
Duvel , folio 224 verso ter grootte van 74B194R (ruwweg t.p.v. een huidig fruitteeltbedrijf, 
Zwingelspaansedijk 24-26) 

 

 
 

De weg rechts is de Zwingelspaansedijk 
 

 
  

Onder meer op deze plaats heeft Jan Betten vroeger geboerd 
 

 
 

Het perceel aan de andere zijde van de Zwingelspaansedijk 
was voor een klein deel in bezit van Jan Betten: 

‘huisje en weide derden hoek van den Ouden Fijnaart Folio 59 verso en 60 verso’, samen plm. 8 gemeten 
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Ook op deze plaats hoek Zwingelspaansedijk-Boerendijk (weg rechts is Boerendijk) 
lag een perceel van Jan en Maria Betten in de ‘4de hoek van den Ouden Fijnaart’ 

‘ten quohiere’ beschreven en bekend als fol. 64 verso en 65 verso, samen ruim 13 gemeten 
 

 
 

 
 

Wat zullen de Bettens op weg naar het dorp Fijnaart vanuit hun rijtuig of lopend  
deze skyline vanaf de Noordlangeweg vaak gezien hebben, ’s Nachts zag je daar geen hand voor ogen. 
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BIJLAGE III  
NAAMGEVING EN REGELS VOOR HET VERNOEMEN 
 
 
Vroeger kregen kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid. Hier volgt een overzicht van 
de regels die daarvoor golden. 
 
Het gebeurt hier en daar nog steeds, maar vroeger was het algemeen gebruikelijk om kinderen te 
vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan dezelfde naam kreeg als een bepaald 
familielid. Daar bestonden vrij strikte regels voor. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn 
vernoemingspatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van verwantschappen. Weliswaar 
waren het slechts gewoonteregels waar regelmatig van afgeweken werd, maar de ‘normale’ volgorde 
van vernoemen was in principe een vaststaand gegeven. 
 
1e zoon  grootvader: vaders vader 
2e zoon  grootvader: moeders vader 
3e zoon  oom: vaders oudste broer 
4e zoon  oom: moeders oudste broer 
5e zoon  oom: vaders 2de e broer 
6e zoon  oom: moeders 2de  broer 
enz.  
  
1e dochter  grootmoeder: moeders moeder 
2e dochter  grootmoeder: vaders moeder 
3e dochter  tante: moeders oudste zus 
4e dochter  tante: vaders oudste zus 
5e dochter  tante: moeders 2de  zus 
6e dochter  tante: vaders 2de  zus 
enz.  
 
Bij zonen had vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie. 
 
Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken: 
 
Overleden familieleden kregen vaak voorrang bij het vernoemen. Als moeders vader al was 
overleden en vaders vader nog niet, werd moeders vader vaak eerst vernoemd. Ook overleden 
jongere broers en zussen gingen vaak voor oudere nog levende broers en zussen. 
     
Als de eerste 3 of meer kinderen zonen waren, werd er wel eens een zoon genoemd naar een 
grootmoeder. En andersom: als de eerste 3 of meer kinderen dochters waren, werd er wel eens een 
dochter genoemd naar een grootvader. 
     
Kinderen die geboren werden na het overlijden van de vader werden vaak naar de vader genoemd, 
soms ook als het een meisje was. 
 
Als de moeder overleed in het kraambed, werd het kind vaak naar haar genoemd, soms ook als het 
een jongen was. 
 
Het kwam regelmatig voor dat 2 of meer kinderen in een gezin dezelfde voornaam hadden. Meestal 
omdat het oudere kind inmiddels al was overleden en het ontstane gat in de vernoemingsrij weer 
moest worden opgevuld. Zij werden dus NIET genoemd naar het overleden kind, maar naar het 
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familielid waarnaar ook het overleden kind genoemd was. Maar soms werd een naam ook vaker 
gebruikt omdat een naam zowel in vaders als in moeders familie voorkwam en dus meer dan 1 keer 
aan de beurt kwam. In dat geval kreeg het kind soms het patroniem of de familienaam van het 
betreffende familielid erbij als tweede voornaam, werd er onderscheid gemaakt d.m.v. een 
aanduiding als ‘de oudere’ en ‘de jongere’ of werd er een variant van dezelfde naam gebruikt (Kaatje 
en Trijntje komen bijvoorbeeld beide van Catharina). 
     
Buitenechtelijke kinderen (geboren buiten de echt, het huwelijk) werden meestal naar de 
grootouders van moeders kant genoemd en soms naar de vader, bijvoorbeeld als een drukmiddel om 
hem het vaderschap te laten erkennen. Echter, wanneer een huwelijk bij de geboorte vrijwel zeker 
was, werden gewoon de normale vernoemingsregels gevolgd. Een zoon werd dan dus naar vaders 
vader genoemd. Wanneer een ongehuwde moeder later alsnog trouwde kan de naam van een 
eerder geboren zoon dus een aanwijzing vormen om vast te stellen of de bruidegom al dan niet zijn 
natuurlijke vader was. Bij een eerder geboren dochter is dat veel moeilijker, tenzij ze bij wijze van 
uitzondering naar haar vaders moeder is genoemd i.p.v. naar haar moeders moeder. 
    
 Als een van de ouders voor de tweede keer getrouwd was, werd vaak ook de overleden man of 
vrouw vernoemd. Soms nog voor de ouders, maar meestal na de ouders en voor de broers en zussen. 
     
Ook stief- en pleegouders werden soms vernoemd. Soms zelfs in plaats van de eigen ouders, soms 
voor de eigen ouders, maar meestal na de eigen ouders en voor de broers en zussen. 
 
NB  
Er wordt regelmatig beweerd dat na het vernoemen van de grootouders niet de ooms en tantes, 
maar de overgrootouders zouden zijn vernoemd. Nu komt dat grotendeels op hetzelfde neer: ook de 
ooms en tantes zijn zelf immers vaak weer naar grootouders genoemd en vernoemen van ooms en 
tantes is dus indirect vernoemen van overgrootouders. Maar wanneer consequent overgrootouders 
vernoemd zouden worden, zouden standaard ook de namen van de ouders zelf gebruikt moeten 
worden wanneer zij naar hun grootouders vernoemd zijn. Dat gebeurde niet. Een kind kreeg alleen 
de naam van zijn of haar vader of moeder wanneer het naar een grootouder of oom of tante 
genoemd werd die toevallig dezelfde naam had of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder 
genoemd werd. Dat een kind direct genoemd werd naar een overgrootouder waarnaar ook zijn of 
haar vader of moeder genoemd was, valt vrijwel niet aan te wijzen. 
 
Bron (enigszins aangepast): http://www.voorouders.net/help/regels-voor-het-vernoemen  
 
 
We komen ook vernoemingen tegen die gebonden zijn aan streekgewoonten. Op de Den Braber-
website  vinden we een paar alternatieven van de hierboven beschreven algemene regels. Den 
Braber geeft ze overigens ook de titel ‘Algemene vernoemingsregels’ mee. De hier genoemde 
wetenswaardigheden rond vernoemen en dopen zijn in de bronnen terug te vinden. 
 
 Algemene vernoemingsregels:  

• 1e zoon vernoemd naar vaders vader  
• 2e zoon vernoemd naar moeders vader  
• 3e zoon vernoemd naar vader  
• 1e dochter vernoemd naar moeders moeder  
• 2e dochter vernoemd naar vaders moeder  
• 3e dochter vernoemd naar moeder 

 
Hier wordt soms vanaf geweken om voorrang te geven aan overleden voorouders. Variaties: de 
meeste voornamen hebben een mannelijke en een vrouwelijke vorm (bijv. Johannes, Johanna). 
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Indien na 3 à 4 kinderen geen zonen waren geboren, dan kreeg de dochter een vrouwelijke variant 
van de voornaam van de grootvader. Omgekeerd ook: indien na 3 à 4 kinderen geen dochters waren 
geboren, dan kreeg de zoon een mannelijke variant van de voornaam van de grootmoeder. 
 
Overige wetenswaardigheden rond vernoemen en dopen: 
 

• Grootouders zijn vaak zelf aanwezig als doopgetuigen 
• Als er twee kinderen in hetzelfde gezin dezelfde voorna(a)m(en) hadden,  

dan is er een grote kans dat het oudste kind overleden is voordat de 2e is geboren.  
Er zijn echter uitzonderingen bekend, vaak het gevolg van consequent vernoemen.  
Ter onderscheiding werd dan als toevoeging "de oude" of "de jonge" toegevoegd.  
Ook dit was niet altijd het geval; hoogstwaarschijnlijk werd dan ter onderscheiding dan een 
verschillende roepnaam gehanteerd.  

• Indien twee kinderen uit een gezin - vlak na elkaar geboren - dezelfde doopgetuigen hadden, 
dan is waarschijnlijk het oudste kind jong overleden.  

• Je ziet vaak dat een kind naar de vader wordt vernoemd indien het kind (kort) na diens 
overlijden wordt geboren (als postuum eerbetoon of om de voornaam in de familie te 
houden) 

• Het eerste kind uit een tweede huwelijk werd genoemd naar de overleden partner van 1 van 
de echtelieden.  

• Broers en zusters worden als doopgetuigen genomen, als deze circa 11 jaar of ouder zijn. 
• Een jongetje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de vader. (Dit kan een 

aanwijzing opleveren voor de mogeljke vader als zijn naam niet genoemd wordt in de doop- 
c.q. geboorteakte).  

• Een meisje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de moeder.  
• Het komt vaak voor dat de dopeling dezelfde voornaam heeft als één van de doopgetuigen 
• Plaatsvervangers bij dopen zijn (bijna) altijd vrouwen 

 
Bron: http://www.den-braber.nl/index.html. 
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BIJLAGE IV  
EPIDEMIEËN IN NEDERLAND 1712-1960 
 
 
Een epidemie (Grieks: epidémios, ‘over de (gehele) bevolking’) is een verschijnsel dat meestal in 
ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of dier.  
Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal 
voorkomt. In eerste instantie werd het begrip uitsluitend voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar 
later ook voor niet-besmettelijke aandoeningen zoals bronchitis, maagzweren, hart- en vaatziekten 
en allerlei (kwaadaardige) gezwellen, en in overdrachtelijke zin voor verschijnselen als alcoholisme, 
zelfdoding en jeugdcriminaliteit. 
 
Epidemieën kunnen binnen een samenleving tot hevige gevolgen leiden, die soms zelfs zwaarder zijn 
dan de epidemie zelf. Om te beginnen zal de epidemie een economische wissel op de samenleving 
trekken, omdat de patiënten behandeld moeten worden, niet kunnen werken. Bovendien zullen, 
wanneer het een mogelijk dodelijke ziekte betreft, ook veel gezonde personen bang worden en b.v. 
in onze moderne tijd weigeren naar hun werk te gaan. Verder kan ook de overheid het economisch 
leven en interlokaal verkeer (tijdelijk) stilleggen om besmetting te voorkomen. Dat heeft gevolgen in 
velerlei opzicht. 
 
De rol van epidemieën in de wereldgeschiedenis kan nauwelijks worden overschat. Gedurende vele 
millennia was de natuurlijke bevolkingsgroei vaak ternauwernood voldoende om de gevolgen van 
regelmatig optredende epidemieën en hongersnoden te herstellen. Die hingen vaak met elkaar 
samen, want ondervoeding en hongersnoden verminderden de weerstand tegen ziekten en 
bevorderden daardoor het optreden van epidemieën. Ook oorlogen waren sterk bevorderlijk voor 
het optreden van epidemieën, die vaak veel meer slachtoffers kostten dan de gevechten. Omdat 
geschiedschrijvers veelal geen geschoolde medici waren, is uit geschiedverslagen vaak niet 
ondubbelzinnig vast te stellen om welke ziekte het ging. Een woord als ‘pestis’ werd voor 
uiteenlopende ziekten gebruikt, niet alleen voor de gevreesde builenpest of andere vormen van pest. 
 
In de jaren 1663-1666 werd een groot deel van West-Europa door de pest getroffen. In Londen 
verloren 60.000 burgers op een bevolking van 500.000 het leven, in Amsterdam 34.000 op een 
bevolking van ruim 200.000. In de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog werd de wereld getroffen 
door de zogenaamde Spaanse griep, een influenza-epidemie, die waarschijnlijk twee maal zoveel 
slachtoffers maakte als de oorlog.  
Zie voor uitgebreide statistieken http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/#01  
 
 

1712 pest Utrecht 
1714 ziekte Bunschoten 
1721 pest s-Gravenhage 
1727 ziekten Nederland 
1728 waterzucht Nederland 
1736 loop Kampen+omgev. 
1745 sterfte Nederland 
1762 rode loop Nederland 
1767
1768

jeugdsterfte 
in Winter 

Enkhuizen 

1770 pokken Nederland 
1770 rode loop Nederland 
1770 rotkoorts Maurik 
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1771 pest Nederland 
1773 rode loop Nederland 
1774 gal of kwijlkoorts Overflakkee 
1776 rotkoorts Nederland 
1778

 
rotkoorts, 
rode loop 

Nederland 

1779 loop, persloop Deventer 
1779 dysenterie Gelderland 
1779 loop Groningen 
1779 persloop Harderwijk 
1779 dysenterie Harlingen 
1779 loop Meierij 
1779 rotkoorts, 

rode loop 
Nederland 

1783 rode loop Deventer,Utrecht 
DenBosch,Zutphen 

1784 rode loop Arnhem 
1789 kinkhoest Utrecht 

1789 rotkoorts, 
rode loop Nederland 

1790 buikloop,  
bloedloop 

Nederland 

1796 persloop Nederland 
1797 miltvuur Nederland 
1797 pokken Rotterdam 
1797 ziekten Groningen 
1798 pokken Nederland 
1798
1799

ziekten Groningen 

1800
1801

pokken Groningen 

1808 miltvuur Gelderland, 
 Brabant 

1808 pokken Groningen 
1808 roodvonk Nederland 
1808
1809

zenuwkoorts Peize 

1809 pokken Amsterdam 
1814 zenuw &  

hospitaal koorts 
Nederland 

1815 pokken Breda 
1815 tyfus, tetanus Nederland 
1817 pokken Utrecht 
1818 pokken Rotterdam 
1819 oogziekte Nederland 
1822 winterkoude Amsterdam 
1823 tuberculose Nederland 
1826 ziekte, sterfte Friesland,  

Groningen 
1826 pokken Nederland 
1826 epidemie Nederland 
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1827
1826 sterfte Noord-Holland 
1827 kraam 

vrouwen koorts 
Nederland 

1827 ziekten Rotterdam 
1830 kwade droes Nederland 
1831 cholera Nederland 
1831 pokken Gouda 
1832 cholera Nederland 
1832 ziekten Nederland 
1833 cholera Utrecht 
1833 cholera Amsterdam 
1833 cholera Scheveningen 
1834 cholera Nederland 
1835 kwade droes Nederland 
1835 roodvonk Utrecht 
1837 mazelen Utrecht 
1838 alcoholisme Nederland 
1841 pokken Leiden 
1845 hongersnood 

door aardappel 
ziekte 1843/44 

Nederland 

1846 hongersnood Limburg 
1847 hongersnood Bommelerwaard 
1848 cholera Rotterdam 
1849 cholera Nederland 
1853 cholera Nederland 
1854 cholera Groningen 
1855 roodvonk Groningen 
1855 cholera Nederland 
1856 tyfus Groningen 
1857 Zeeuwschekoorts Zeeland 
1857 roodvonk Zeeland 
1859 cholera Nederland 
1859 keelpijn, loop,  

vloed 
Nederland 

1859 difterie Friesland 
1862 rode loop Nederland 
1863 tyfus Leeuwarden 
1863 roodvonk Nederland 
1864 pokken Woudsend 
1865 tyfus Maassluis 
1865 cholera Nederland 
1865 pokken Nederland 
1866 cholera Nederland 
1867 cholera Nederland 
1867 besmettelijke  

ziekten 
Oisterwijk 

1868 dysenterie Helvoirt, Haaren 
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1869 cholera Overijssel, Drente 
1870 pokken Nederland 
1871 cholera Amsterdam 
1871 cholera Overijssel, Drente 
1873 cholera Rotterdam 
1874 pokken Overflakkee 
1880 oogziekte Amsterdam 
1880 roodvonk Amsterdam 
1881 oogziekte Amsterdam 
1882 syfilis Nederland 
1883 epidemie Heesch 
1883 tyfus Leiden 
1884 mazelen, rood- 

vonk, croup 
Amsterdam 

1884 cholera 's-Gravenhage 
1885 cholera Nederland 
1886 besmettelijke 

ziekten 
Nederland 

1887 meningitis Nederland 
1887 tuberculose Nederland 
1888 malaria Kampen 
1889 tuberculose Nederland 
1892 cholera Den Bosch 
1892 difterie Maastricht 
1893 difterie Maastricht 
1893 alcoholisme Nederland 
1893 hongersnood Nederland 
1893 pokken Rotterdam 
1894 cholera Amsterdam 
1898 alcoholisme Nederland 
1900 malaria Groningen 
1901 tuberculose Nederland 
1904 alcoholisme Nederland 
1904 tuberculose Nederland 
1904 tuberculose Rotterdam 
1905 malaria Noord-Holland 
1907 tuberculose Nederland 
1909 malaria Nederland Noord 
1909 cholera Rotterdam 
1909
1910

mazelen Amsterdam 

1910 tuberculose Groningen 
1914
1918

tyfus Nederland 

1918
1919
1920

spaanse  
griep 

Nederland 

1923
1965

malaria Noord-Holland 

1930 suikerziekte Nederland 
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1930 roodvonk Voorschoten 
1930
1969

asbestose Nederland 

1932 malaria Franeker 
1936 roodvonk Rotterdam 
1937 salmonella Nederland 
1937 drinkwater 

vergiftiging 
Veldhov, 

Bladel, Helden, 
Panningen 

1938
1939

kinder- 
verlamming 

Nederland 

1940 dysenterie Leiden 
1940/
1945

malaria Middelburg 

1941 influenza Groningen 
1942 roeken Nederland 
1942 stoflongen, 

silicose 
Nederland 

1942/
1947

malaria N-O polder 

1943 kinder- 
verlamming 

Amsterdam 

1944
1945

hongersnood Nederland 

1946 geslachts 
ziekten 

Nederland 

1946 tuberculose Nederland 
1948
1949

tuberculose Nederland 

1949 silicose Nederland 
1949 tuberculose Boekel 
1950 salmonella Nederland 

1950/
1967

hart &vaat 
ziekten 

Nederland 

1952 tuberculose Noord-Holland 
1953 stoflongen, 

tuberculose 
Limburg 

1953 maagzweer Nederland 
1956 kinder- 

verlamming 
Nederland 

1957 influenza Nederland 
1958 longkanker Nederland 

 
 
Bronnen 
Tekst is geselecteerd en aangepast uit Wikipedia. 
Tabellen komen uit http://archive.is/RfI7 dan wel: 
http://www.vankampentree.com/Html_files/Familytree_omstandigheden_files/Epidemieen.htm. 
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BIJLAGE V 
RENTMEESTERREKENINGEN VAN DE DOMEINEN IN DE MARIAPOLDER, 18DE EN BEGIN 19DE EEUW 
 
 
Door in de internetversie van dit boek op de onderstreepte tekst te gaan staan, kan met Ctrl + klikken 
de koppeling naar de plaats in ‘Nassause Domeinraad Inventaris nr. 11787’ direct worden gevonden. 
Voor het inzien van de inhoud moet worden opgemerkt, dat de stukken uiteraard kosteloos via de 
studiezaal zijn in te zien1 (daarvoor kunt u via genoemde link reserveren), maar er zijn (nog) geen 
scans van dit inventarisnummer gemaakt.   
 
11766-11791 Rekeningen van Jacob Creijghton, 1764-1789. 26 delen  
Voor het nazoeken welke delen de jaren 1785-1790 betreffen:  
 
11787 1785. Afgehoord 1788.  
11788 1786. Afgehoord 1789.  
11789 1787. Afgehoord 1789.  
11790 1788. Afgehoord 1791.  
11791 1789. Afgehoord 1792.  
 
11792 Rekening van Jan Dirk Christiaan van Marle, 1790. Afgehoord 1794. 1 deel  
 
11793-11794 Rekeningen van Willem Klercq voor de erfgenamen van Jan Dirk Christiaan van Marle, 
1790-1791. 2 delen  
 
11793-11794 Rekeningen van Willem Klercq voor de erfgenamen van Jan Dirk Christiaan van Marle, 
1790-1791. 2 delen  
 
11793 1790. Afgehoord 1798  

11794 1791. Afgehoord 1799.  

 
11795-11798 Rekeningen van Elisabeth Sminck, weduwe van Jan Dirk Christiaan van Marle, 1792-
1795. 4 delen  
 
11799-11800 Rekeningen van Lodewijk Fesquet, 1796-1797. 2 delen  
 
11801-11812 Rekeningen van Willem Gerard van der Grijp, 1798-1810. 6 delen en 6 omslagen  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Het Nationaal Archief ligt naast het station Den Haag Centraal en is het beste met het openbaar vervoer te 
bereiken: Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. 
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BIJLAGE VI  
ORANJES EN DE DOMEINEN 
 
 
In het Tractaat van Verdeling uit 17322 verwierf Johan Willem Carel Hendrik Friso, ofwel prins Willem 
IV, stad en land van Breda. Willem V zou hem opvolgen en het domeingebied in handen van de 
Oranje's houden tot aan de Franse revolutie. 
 
In 1793 vond al een eerste kortstondige Franse bezetting plaats. De schade aan ‘zijne Hoogheids 
rechten en goederen’' bleek zo groot dat er een speciale commissie werd ingesteld om de 
economische en bestuurlijke problemen in de door de Fransen bezette domeinen te inventariseren 
en op te lossen.  
Zie: Resoluties van de Domeinraad, 5 april 1793, NDR inv.nr. 179,8123 en 8306 
 
Ruim een jaar later hadden de Fransen meer succes. Na de nederlaag van de Oostenrijkse regering bij 
Fleurus in juni 1794 werden de Zuidelijke Nederlanden door de Fransen bezet. Vandaar uit 
bedreigden de Fransen onder meer Staats-Brabant. Eind augustus werden Gilze, Zundert, Rijsbergen, 
Etten en Princenhage veroverd. De commandant van de vesting Ven Geusau weigerde de stad over 
te geven. Pas na vertrek van prins Willem V en zijn familie naar Engeland en op uitdrukkelijk bevel 
van de Staten-Generaal leverde hij de vesting op 28 januari 1795 aan de Fransen uit. 
 
Nadat de stadhouder met zijn familie naar Engeland was gevlucht, werden de domeinen door de 
‘staat’   geconfisqueerd en werd de Domeinraad opgeheven. 
De domeinen van de prins van Oranje, waaronder stad en land van Breda werden tot staatseigendom 
verklaard. De rekeningen van de rentmeesters werden van 1796-1810 door het ‘Bureau der 
Nationale Domeinen, herkomstig van de vorst van Nassau’ afgehoord. Dit bureau vormde een 
onderdeel van het departement van Financiën.3 
 
Na 1809 viel de administratie onder de ‘Directeur der registratie en Domeinen’. 
 

 
 

Instellingen belast met het beheer van de Nassause Domeinen (1795-1811) 

                                                             
2 Zie Ada Pele, ‘Een uitzonderlijke erfgenaam: De verdeling van de nalatenschap van Koning Stadhouder Willem 
III ...’, Hilversum (Verloren) 2013 of de link van Googlebooks: 
https://books.google.nl/books?id=VAgUAgAAQBAJ&pg=PA168&lpg=PA168&dq=traktaat+van+partage+in+1732
&source=bl&ots=iGqXy2sWjy&sig=4MC2otqu7j2U9H7mPyzMofQuKSk&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwinzrzZipXKA
hXHLg8KHWnDAroQ6AEIODAE#v=onepage&q=traktaat%20van%20partage%20in%201732&f=false  
3 Zie J.G.M. Sanders red. J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G.M. Sanders, A.P. van Vliet ‘Noord-Brabant in de Bataafs-Franse  
tijd, 1794-1814 : een institutionele handleiding’ Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd, 1794-1814 : een 
institutionele handleiding’, Hilversum (Verloren) 2002, waaruit bovenstaand staatje is overgenomen.  
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BIJLAGE VII 
GEZIN ADRIAAN VAN DIS (1786-1867) EN ADRIANA VOGELAAR4  
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Bron: De descendenten van Adriaan Meeusz. Van Dis (1713-1776); vervaardiger Dr. Ir. J. Mac Lean, De 
Brabantse Leeuw, jaargang XXII 1973, zie http://www.thuisinbrabant.nl/object/de-brabantse-leeuw/1065 . 
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BIJLAGE VIII 
VERWANTSCHAPPEN 
 
 
Dit is een overzicht5 met betrekking tot de graden van verwantschap en een uitleg over verschillende 
vormen van verwantschap. Ik ga hierbij uit van de lezer en noem die ‘jezelf’.  
 
Er zijn twee soorten verwanten: 
 

• Bloedverwanten  
Bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als jezelf. 
 

• Aanverwanten (ook: aangetrouwd)  
Aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van jezelf en alle personen 
die een bloedverwant zijn van b.v. jouw man of vrouw. (Personen die getrouwd zijn met een 
bloedverwant van je man of vrouw zijn geen aanverwant. Concreet: de man van de zus van uw man 
of vrouw is niet aan je verwant!) 
 
Bloedverwanten zijn er in verschillende graden. De graad van verwantschap is te vinden door de 
stappen te tellen die je in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere 
te komen. Zie onderstaand schema. 
 

overgrootouders: 
overgrootvader/overgrootmoeder 

3 4 

grootouders: 
grootvader/grootmoeder 

oudoom/ 
oudtante 

2 3 5 

ouders: 
vader/moeder oom/tante achterneef/ 

achternicht 

1 2 4 6 

Startpunt broer/zus neef/nicht achterneef/ 
achternicht 

1 3 5 7 

kinderen: 
zoon/dochter neef/nicht achterneef/ 

achternicht 
achterneef/ 
achternicht 

2 4 6 8 

kleinkinderen: 
kleinzoon/kleindochter 

achterneef/ 
achternicht 

achterneef/ 
achternicht 

achterneef/ 
achternicht 

3 5 7 9 

achterkleinkinderen: 
achterkleinzoon/achterkleindochter 

achterneef/ 
achternicht 

achterneef/ 
achternicht 

achterneef/ 
achternicht 

                                                             
5 Bron: http://www.voorouders.net/help/verwantschappen. 
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Er zijn nog enkele andere termen voor bepaalde verwanten: 
 

• Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van man of vrouw (= aanverwant). 
• Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant). 
• Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw 

(= aanverwant). Ook: de man of vrouw van zwager of schoonzus (= niet verwant). 
• Halfbroer/halfzus: een broer of zus die dezelfde vader en een andere moeder of dezelfde 

moeder en een andere vader heeft (= bloedverwant). Voor de graad van verwantschap 
maakt dat overigens geen verschil en geldt een halfbroer of halfzus als een gewone broer of 
zus. 

• Stiefouders/stiefvader/stiefmoeder: een latere man of vrouw van vader of moeder (= 
aanverwant). 

• Stiefkinderen/stiefzoon/stiefdochter: een kind uit een eerder huwelijk van man of vrouw (= 
aanverwant). 

• Stiefbroer/stiefzus: een stiefzoon of stiefdochter van vader of moeder (= niet verwant). 
 
In het dagelijks spraakgebruik wordt ook wel de term achter-achterneef/-nicht gebruikt, waarbij het 
aantal keer ‘achter-’ aan moet geven hoe ver de verwantschap terug gaat. Dit leidt echter vaak tot 
spraakverwarring. Het Nederlands gebruikt de term neef/nicht op twee manieren: een zoon van je 
broer en een zoon van de broer van je vader zijn allebei je neef. (In het Engels is de eerste je nephew 
en de tweede je cousin; ook de meeste andere talen kennen dat onderscheid). Ook de term 
achterneef/-nicht moet daarom in het Nederlands dan op die twee manieren gebruikt worden: de 
kleinzoon van je oom en de kleinzoon van je oudoom zijn allebei je achterneef. De tweede is tegelijk 
ook de achterneef van je vader. Maar sommige mensen gebruiken de term achterneef/-nicht maar 
op één manier en vinden daarom (onterecht) dat de tweede achterneef al je achter-achterneef is 
omdat hij niet tegelijk de achterneef van jou en van je vader kan zijn. In de juiste methode komt er 
voor elke twee graden één keer ‘achter-’ bij. In de onjuiste methode komt er voor elke graad één 
keer ‘achter-’ bij. Om deze spraakverwarring te voorkomen, is het beter om de officiële aanduidingen 
te gebruiken: achterneef/-nicht in de vierde graad, de vijfde graad enz. 
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BIJLAGE IX 
ANNA MARIA BETTE EN HAAR LEVEN MET VALLENDE ZIEKTE  
 
 
Het is voor de nauwkeurige lezer van het boek Isaac en Simon Bette een opvallend gegeven,  dat van 
de directe familieleden die in deze duografie besproken worden het meisje Anna Maria Bette uit 
1826 zo weinig tekst heeft gekregen. In de monografie Johannis Bette, een familiegeschiedenis blijft 
wat ik over haar te weten ben gekomen zelfs beperkt tot één regel, en wel met slechts gegevens over 
haar geboorte.  
 
In dit boek Isaac en Simon … kwam ik bij het onderzoek naar haar jongste zusje Adriana Johanna 
(1829) min of meer toevallig nieuwe gegevens op het spoor die tot nadenken stemden. Het past mij 
natuurlijk vanwege de grote afstand in de tijd en de relatief weinige brongegevens bij een 
levensbeschrijving over Anna me bescheiden op te stellen. Fantasie heeft in de beschrijvingen van 
mijn historisch onderzoek slechts zeer zelden een plaats gekregen. Toch wil ik wat Anna Maria 
betreft, juist om haar in elk geval enig recht te doen, de ruimte van deze Bijlage geven, ondanks het 
weinige dat ik over haar vond. Niet om over haar leven een verzonnen verhaal te vertellen, maar om  
uit wat er te vinden valt een zo waarschijnlijk mogelijke indruk te geven over wie zij geweest kan zijn.  
 
Direct hieronder volgen eerst de gegevens die ik over Anna Maria bij het schrijven van Isaac en 
Simon… voorhanden heb. Dit is dus wat in dit boek bij de aanvang van het schrijven bekend is over de 
levensgeschiedenis van de kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers. 
Van hieruit stel ik eerst die gegevens met hun bronnen systematisch na elkaar op, zoek verder en 
tracht uiteindelijk tot een (voorlopige) conclusie te komen. Die samenvatting van wat ik vond, leidt 
dan mogelijk tot een onderbouwing van de veronderstelling die ik bij het begin van dit 
deelonderzoek niet heb. Dat is dan een historisch ’zo waarschijnlijk mogelijke’ invulling vanwege de 
gegevens. Een invulling waarvan de contouren juist door het vinden van de akte van haar overlijden 
mij voor ogen schemerde. Een duidelijker beschrijving van het leven van Anna Maria Bette is de 
opzet van dit essay.  
 
Basale gegevens betreffende Anna Maria 
 

1. Anna Maria Bette is als zevende kind geboren in het Dinteloordse polderboerengezin van 
Simon Bette en Elizabeth Timmers. Voor de bredere gezinscontext verwijs ik naar blz. 235-
260 van dit boek. 

2. Anna Maria is geboren te Dinteloord op 26 december 1825 en op 77-jarige leeftijd als 
ongehuwd overleden 22 juli 1903 te Haarlem.  

3. We komen Anna Maria als jong kind tegen in het Bevolkingsregister van Dinteloord 1826, 
wijk D,  Mariapolder, huisnummer 7 in de opsomming van Simon en Elizabeth met hun 
kinderen. Ze is dan 1 jaar oud. Daarna in BR 1829 idem, ze is dan 4 jaar oud.6 In dat laatste 
register lezen we ‘met een acte van woonplaatsverandering ‘vertr na leijde 7 maart 1838.’  
Ze is dan nog maar twaalf jaar oud en dan naar Leiden? En dan overlijdt ze op haar 77ste in 
Haarlem? Dit zijn de basale gegevens van Anna Maria.  

 
 
 
 

                                                             
6 Na inloggen: https://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/9a5171ce-483f-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/br/start/75?sort=register_naam&direc
tion=asc&image=03bcd5a2-1c4b-75d4-1d7f-671722a43de6. Voor de lijst en beschrijving, zie blz. 210. 
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BRONGEGEVENS IN HISTORISCHE VOLGORDE 
 
Geboorte 

 

 
 
burgerlijke standregister Dinteloord Geboorteregister 1825 
Anna Maria Bette 26-12-1825 Aktenummer 84 (Dintelpolder 269) 
 
Links boven staat bij deze akten nu een nieuw soort tekst die enige beleidsverandering betreft: 
‘Goedgekeurd de doorhaling van het woord schout en hier daarvoor in de plaats gesteld 
Burgemeester’. Dan staan er vier of vijf hoofdletters onder geschreven, de eerste (voor)naamletters 
van een aantal goedkeurende notabelen en zelfs de kersverse vader Simon Bette moet daar mee 
tekenen. Gedoe. Het huis waarin Anna Maria is geboren is nog steeds in de Dintelpolder nr. 269.  
 
Mee-aangevers zijn nu de 32-jarige pakkedrager Jacob Gerrit Koen en de 28-jarige arbeider Bastiaan 
Pietjouw (tekent met Pitjou). Het ziet er naar uit dat deze mede-aangevers wel degelijk tot de 
bekendenkring van Simon behoren, want we komen ze in dit register verder niet tegen. Overigens 
vinden we een paar bladzijden verder, aan het eind van dit geboorte-register een ‘Alphabetische 
Tafel der actens van geboorte’.  
 
Kindertijd en jeugd 
 

 
 

Boerenmeisjes 
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In het Dinteloordse Bevolkingsregister van het jaar 1826 wijk D (o.a. Mariapolder) komen we het 
gezin van Simon en Elizabeth tegen op schermpagina 14 en wel als volgt: 
 

 
 
Bevolkingsregister Dinteloord 1826, wijk D Mariapolder (sch.pag. 14). 
Gezin Simon Bette met 6 van de 9 kinderen, Isaac Johannes (1818) is overleden, het dan laatst 
geboren kind Anna Maria is 1 jaar oud, 2 kinderen zullen nog volgen. 
 
Op 12 mei 1826 vertrekken moeder Johanna Vissers en haar dienstmeisje uit de boerderij in de 
Mariapolder naar een woning in wijk B. De reden blijft ons onbekend.  
 

      Brabantse dame en dienstmeisje      
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In het Dinteloordse Bevolkingsregister van het jaar 1829 wijk D (o.a. Mariapolder) komen we het 
gezin van Simon en Elizabeth opnieuw tegen op schermpagina 76 en wel als volgt: 
 

 
 
Bevolkingsregister Dinteloord 1829  linkerpagina, sch.pag 76 
Anna Maria is hier de zesde in een rij van 7 kinderen en 4 jaar oud. 
 

 
 
Bevolkingsregister Dinteloord 1829  rechterpagina, sch.pag 76 
 
Opvallend is de hieronder vergrote tekst achter de naam van Anna Maria onder kolom 
Aanmerkingen, waar veelal overlijdensdata dan wel vertrek naar een andere gemeente wordt 
aangetekend, welke tekst luidt: ‘Met eene acte van woonplaatsverandering v?rt. (ws. ‘vertrokken’) 
na leijde 7 maart 1838 –‘.  De acculade ervoor maakt de aantekening opvallend.  
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Er is dus een akte van woonplaatsverandering voor Anna Maria opgemaakt in maart 1838. Wanneer 
we ons realiseren dat Anna Maria eind 1825 geboren is, zal ze bij deze verhuizing ruim 12 jaar oud 
zijn geweest. 
 
Vanwege het kort na elkaar overlijden van de beide ouders Simon Bette en Elizabeth Timmers in 
januari en februari van het jaar 1835 wordt Anna Maria Bette samen met haar broertje Johannis 
Izaak elk voor 60 gulden per jaar ‘besteed’ bij de familie ‘Aat van Dis’.  
 

 
 

Uit: Dinteloord, inv.nr.3438 ‘Lijst der bestede Persone en Kindere, 
waar zij besteet zijn, bij wien en hoelang van 15 maart 1836 tot 15 maart 1837”, 

(zie bladzijde 256 noot 43). 
 
Het gaat hier om Adriaan Adriaanszn. Van Dis (1785-1867) en diens vrouw Adriana Vogelaar, het 
gezin, zoals beschreven door dr. ir. J. Mac Lean in de Brabantse Leeuw 1973 nov./dec. 1973 pag. 
172,173 en in te zien via deze link: 
http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-
leeuw/brabants_leeuw_1973_11-12_161_187.pdf  
 

 
 
Dit gezin (zie Bijlage VII) neemt in elk geval volgens een Lijst der Bestedelingen gedurende de periode 
15 maart 1836 tot en met 15 maart 1837 de opvoeding en verzorging voor de beide kinderen Anna 
Maria en Johannis Izaak Bette voor hun rekening. Voor het eind van het erop volgende jaar gaat 
Anna Maria (als ik het goed interpreteer) naar Leiden… Wat is daar de oorzaak van?  
 
Waar woonde het gezin Van Dis Vogelaar? In 1825 bij het overlijden van hun zoontje Johannes (3 
november 1825) wonen ze in Dinteloord, huis nummer 50… In het Bev Reg. 1825 wordt in wijk A huis 
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50 een andere familie genoemd, wijk B-D geven geen nummeraanduiding en dat is alles wat ervan te 
zegen valt. Het zal hoogstwaarschijnlijk om de dorpskern van Dinteloord gaan.  Oostvoorstraat, 
Oostachterstraat of daar ergens in de buurt.  
 

  
 
Hoe het Anna Maria Bette vanaf haar jonge jeugd en haar verblijf in Leiden is gegaan, bleef in 
raadselen gehuld. Er kwamen geen aanknopingspunten of geen gegevens boven water.  
Tot ik tijdens breder onderzoek naar ander familieleden in de genealogie-website WieWasWie 
(https://wiewaswie.nl/personen-zoeken/) ook eens op haar naam zocht en nota bene haar 
overlijdensbericht in Haarlem tegenkwam.  
Dit opende het onderzoek naar wat er nu met Anna Maria Bette aan de hand is geweest ‘van het 
eind af’. Eerst maar even de basale gegevens en daarna hoe mijn zoektocht naar Anna verder ging.  
 
Overlijden 
 
Anna Maria Bette Relatiesoort: Overledene. Geboorteplaats: Dinteloord en Prinsland Leeftijd: 77. 
Vader: Simon Bette Moeder: Elizabeth Timmers Gebeurtenis: Overlijden Datum: woensdag 22 juli 
1903 
Gebeurtenisplaats: Haarlem Documenttype: BS Overlijden Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief  
Plaats instelling: Haarlem Collectiegebied: Noord-Holland Aktenummer: 611 Registratiedatum: 1903 
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Overlijden Ana Maria Bette, Haarlem, 22 juli 1903 
Met daarin de voilgende opmerkelijke gegevens: Aansprekers geven haar overlijden aan de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Haarlem door. Dat gebeurt trouwens eveneens bij de 
omliggende akten…, wat kan betekenen dat er geen bekenden of familieleden voorhanden waren die 
deze taak op zich namen. Het adres waar Anna Maria overlijdt is ‘in het huis staande aan de 
Meesterlottelaan no. 13. Ze was gelet op haar leeftijd uiteraard zonder beroep en verder: ongehuwd. 
Anna Maria is 77 jaar geworden. 
 
Onderzoek naar Haarlemse kranten laat zien dat deze eveneens konde doen van haar verscheiden, 
hier foutief als 78-jarige (26-12 1825 – 22-07 1903): 
 

 
 

Haarlem's Dagblad | 25 juli 1903 | pagina 3  (3/8) 
(Ctrl en klikken op de naam van de krant volgt de link) 

 



383 
 

Blijft de vraag wat de Dinteloordse Anna Maria Bette na Leiden nu in Haarlem bracht. De digitale 
mogelijkheden voor onderzoek wat de BS betreft bleken nihil, dan blijft het adres waar ze overleden 
is over. En daarin zit uiteindelijk na allerlei zoekwegen de oplossing. Via het Noord-Hollands Archief 
(http://www.noord-hollandsarchief.nl/ik-zoek/online-zoeken/3/316/) zoek ik in kranten naar 
Haarlemse adresboeken tussen 1895 en 1903. Het meest dicht nabije nummer op de Meester 
Lottelaan is nummer 11 en daar blijkt te wonen: 
 

 
 
Adresboeken gemeente Haarlem | 1 januari 1898 | pagina 178  (178/488) 
 
De besturend zuster van een ziekenhuis? In het adresboek 1898 komt Anna Maria Bette (A.M. Bette) 
zelf niet voor. Verder onderzoek in verschillende Adresboeken geeft het antwoord:  
 

 
 
Het gaat bij het ‘gesticht’ Bethesda-Sarepta om een instituut voor mensen die lijden aan wat men 
noemde ‘vallende ziekte’, hetgeen wij nu kennen als epilepsie! Anna Maria Bette is 
hoogstwaarschijnlijk vanaf haar kindtijd epileptisch patiente geweest. En dat in een tijd waarin er 
voor deze ziektebeelden geen echte medicijnen bekend waren. Het ‘vallen’ leverde veelal bij jonge 
kinderen lichamelijke- en/of hersenletsel en schade op, waardoor patienten aan deze ziekte hun hele 
leven in de gaten gehouden en verzorgd moesten worden.   
 
Ik neem aan dat deze lichamelijke problematiek in het gezin van haar pleegouders Adiaan van Dis en 
Adriana Vogelaar een te zware belasting hebben gevormd en men een weg gezocht heeft naar een 
oplossing voor de jonge Anna Maria. Dat ze naar Leiden ging, kan verband houden met een 
Academisch ziekenhuis aldaar, op de Oude Vest, waarin de werkelijke aard en graad van deze 
problematiek kon worden vastgesteld, waarna dit meisje, deze jonge vrouw, mogelijk in een speciale 
woonomgeving (een zogenoemd gesticht?) werd opgenomen. In Leiden was in die tijd (rond 1830-
1850) bij mijn weten geen ‘gesticht’. Toen in 1882 in Haarlem voor zulke patienten speciale 
ziekenverpleging werd opgezet, is Anna Maria hoogswaarschijnlijk daarheen overgeplaatst. Dit zal 
ook de reden zijn dat ze noch in Leiden, noch te Haarlem in de gewone ‘basisadministratie’ van de 
woonplaats voorkomt. Nadere informatie over het tehuis waar zij gewoond heeft, geeft zicht op 
warme bewogenheid voor zulke patienten.  
 
Wij zullen niet aan de weet komen of Anna Maria vanaf haar geboorte aan dit fenomeen geleden 
heeft, dan wel dat het trauma van het verlies van haar beide ouders op zo jonge leeftijd en het in die 
tijd totaal afwezig zijn van medicatie voor epileptie ervoor zorgden dat het ‘van kwaad tot erger 
ging’.  
 
De patientarchieven uit die tijd zijn voor zover mijn onderzoek ging niet meer in te zien. We zullen 
met informatie over het huis Bethesda-Sarepta, waar Anna Maria Bette een deel van haar leven 
heeft gewoond en geleefd, deze beschrijving van wat we weten over haar leven, beeindigen.   
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‘Na 2 jaar is op 2 mei 1884 het gebouw “Bethesda”, dat wil zeggen Huis van Barmhartigheid,  geopend, tussen 
de Meesterlottelaan en de Hazepaterslaan, op de plaats waar voordien een bollenveld lag met in het midden 
een tuindershuisje. In 1888 gevolgd door een nieuw en groter paviljoen met de naam “Sarepta” [letterlijk 
betekend: ijzeroven of smeltkroes, maar figuurlijk beproevingsplaats].’ 
 

 
 

Patienten en personeel in een kinderkamer van Sarepta, 1900 
 
Voor de boeiende en uitgebreide ontstaansgeschiedenis van deze huizen van barmhartigheid en de 
oprichtster ervan verwijs ik naar de link:  
https://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/04/a-j-m-teding-van-berkhout-oprichtster-van-twee-
ziekenhuizen-in-haarlem/ . 
Freule J.M.Teding van Berkhout (1833-1909) stond aan de basis van het Diaconessenhuis (1874) en 
richtte in 1879 de eerste kliniek voor epileptici in ons land (beide in Haarlem) op. 
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‘Nabij het nieuwe ziekenhuis was in de Meesterlottelaan en Hazepaterslaan nummer 41 “Bethesda-Sarepta” 
voor epileptici gesitueerd.’ 
 
De geschiedenis van de moderne epilepsiebestrijding in Nederland, met centra die zich uitsluitend 
op de zorg voor mensen met epilepsie richten, gaat terug tot 1882, toen in Haarlem de Christelijke 
Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte werd opgericht. Initiatiefneemster was 
freule Teding van Berkhout, die enige tijd daarvoor een Diaconessenhuis voor de verpleging van 
zieken had gesticht. In die jaren was het de gewoonte mensen met epilepsie die verpleging 
behoefden op te nemen in de psychiatrische inrichtingen. Een poging om twee meisjes met epilepsie 
voor opname in het Diaconessenhuis aan te melden, stuitte dan ook op verzet. Freule Teding van 
Berkhout was zeer met het lot van deze meisjes begaan en toen zij via Ds. Heldring hoorde van een 
inrichting speciaal voor mensen met epilepsie in Bielefeld in Duitsland, heeft zij per karos deze twee 
meisjes naar die inrichting gebracht. Men kan zich voorstellen wat een reis dat geweest moet zijn in 
die tijd, toen er nauwelijks nog geneesmiddelen bestonden om de aanvallen te bestrijden. Na haar 
terugkeer besloot de freule dat in Nederland hulp geboden moest worden aan mensen met 
epilepsie. Aanvankelijk stelde zij een voor dat doel gebouwd huisje in haar eigen diepe stadstuin ter 
beschikking. Zij verzamelde gelijkgestemde vrienden uit het Rèveil, met wie zij eerder genoemde 
Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte oprichtte (Smits, 1970).  
 

    
 

Freule J.M.Teding van Berkhout (1833-1909) 
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Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte 

Naam  
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte 

Plaats Haarlem 

Provincie Noord-Holland 

Begindatum 26 januari 1882 (oprichting)  
Einddatum 1965 (laatste vermelding)  
Levensbeschouwing protestants  
Richtgroep (uitleg)  Zieken  
Leden (uitleg)  Mannen en vrouwen  
Werkingsgebied Landelijk  

Doelstelling het verplegen van lijdenden aan vallende ziekte, zonder onderscheid van gezindte 
(Goossens) 

Activiteit 

het oprichten en instandhouden van 'Zoar', de oudste inrichting voor 
toevallijd(st)ers te Haarlem en vervolgens, in samenwerking met de Vereeniging 
Diakonessenhuis te Haarlem-Heemstede, van 'Zoar', Bethesda, Salem, Eben-
Haëzer en het Huis Silo 

Werkt samen met 
de steunvereniging Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende 
Lijders aan Vallende Ziekte Bethesda-Sarepta, met afdelingen in het gehele land 
onder de leus: De macht van het kleine, opgericht in 1893 (o.a. te Dordrecht). 

Werkt samen met en is een dochterorganisatie van het Diaconessenhuis te Haarlem-Heemstede, 
opgericht in 1887. 

Aangesloten bij de in 1901 opgerichte, te Amsterdam gevestigde Centraal-Bond van Christelijk-
philantropische Inrichtingen in Nederland. 

Oprichters Jkvr. Anna Johanna Maria Teding van Berkhout, met behulp van de leden van het 
eerste bestuur. 

Bestuursleden 

Het eerste bestuur werd gevormd door dr. E. Barger, president, J. Bierens de 
Haan, secretaris, mr. T.L.L. Prins, penningmeester en de leden P. Quarles van 
Ufford, dr. A.E. van Royen, de dames Bierens de Haan-van Leeuwen en Royen-
Singendonck, allen inwoners van Haarlem; voorts van het echtpaar G.P. Ittmann-
Betz en de heren T.M. Looman, J.G. Sillem, A.D. de Marez Oyens en dr. L. 
Heldring. 

het bestuur in 1891: 

D.G. Escher, pres., G.A. Hoog, vice-pres., dr. A.E. Van Royen, secr. en J. Bierens de 
Haan penningm.; voorts de leden te Amsterdam: Dr. E. Barger, J.G. Sillem, en 
T.M. Looman. Dr. L. Heldirng te Middelburg, mr. F.W.P.G. Graf van Bylandt te 
Den Haag, mr. M. Crommelihn te Utrecht, jongvr. A. Teding van Berkhout, mevr. 
van Royen-Singendonck, mevr. Bierens de Haan van Leeuwen en mej. C.P.G. 
Duuring. 

Eigen 
gebouw (adres) 

1882: in gebruikneming van 'Zoar' Inrigting voor toevallijders, te Heemstede 
(voor 5 tot 8 meisjes) eerste in Nederland. 

1884: Bethesda, komt erbij te Haarlem, met bedden voor '30 lijderessen' en Zoar 
wordt in gereedheid gebracht voor de enkele jongelingen die aanvankelijk in 
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Bethesda verpleegd zouden worden. De diakonen doen hier hun intrede. 

1888: Bij Bethesda te Haarlem wordt Sarepta gevoegd (vrouwen). 

1889: Op landgoed Meer en Bosch (Heemstede) wordt Salem in gebruik genomen 
(voorwassen mannelijke lijders). Ook hier hulpverlening/verpleging door 
diakonen. 

1895: Op datzelfde landgoed in gebruikneming van Eben-Haëzer (mannen). 

1899: In Haarlem wordt Huis Silo ingericht, opnieuw voor vrouwen (in totaal 
kunnen nu 150 lijderessen in Haarlem verpleegd worden). 

1901 te Heemstede wordt Huis Irene opgericht, dat functioneert als een soort 
Verenigingsgebouw. 
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BIJLAGE X 
BETTE IN DE NOTARIËLE AKTEN VAN REGIONAAL ARCHIEF WEST BRABANT  
zoekwoord bette7 
 
 

1 Testament door Simon Bette, bouwman te Dinteloord  07-05-
1814  Oudenbosch 

2 Testament door Elisabeth Timmers, vrouw van Simon Bette, te 
Dinteloord  

07-05-
1814  Oudenbosch 

3 Verkoop door Joannes van 't Hof, Simon Bette en Cornelis Vriens en hun 
vrouwen Anna Elizabeth Timmers, Joanna Timmers en ...  

16-09-
1818  

Oud en Nieuw 
Gastel 

4 Handlichting van de inscriptie door Joannes van 't Hof en Simon Bette, 
beiden onder Prinsland, ten laste van Joannes ...  

22-10-
1818  

Oud en Nieuw 
Gastel 

5 Obligatie van 500 gulden door Dirk van der Kuijp en diens vrouw 
Johanna de Kok aan Jan Verkouteren te Bergen op Zoom met ...  

26-08-
1822  Oudenbosch 

6 Obligatie van 3.300 gulden met verband ten behoven van Dirk van der 
Made en Nicolaas Littooij te Klundert en ten laste ...  

17-02-
1832  Oudenbosch 

7 Provisionele verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten 
verzoeke van Maria Bette en Simon Bette, bouwlieden te ...  

14-01-
1835  Oudenbosch 

8 Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke 
van Maria Bette en Simon Bette, bouwlieden te ...  

28-01-
1835  Oudenbosch 

9 Provisionele verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn 
Bom cum suis, bouwvrouw te Dinteloord, van een ...  

06-05-
1835  Oudenbosch 

10 verkoop uit de hand door Maria Bette, weduwe Marijn Bom, en Jan 
Bom van de woning in den Ouden Prinslandschenpolder te ...  

20-05-
1835  

Oud en Nieuw 
Gastel 

11 Finale verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, 
te Dinteloord van weide aan Willem Jacobse van ...  

20-05-
1835  Oudenbosch 

12 Inventaris ten verzoeke van Herbertus Vriens en Hermannus Vissers, 
voogden over de minderjarige kinderen van Simon Bette ...  

02-06-
1835  Oudenbosch 

13 Verhuur uit de hand door Guillelmus Bernardus graaf van Limburg 
Stirum te Antwerpen van een hoeve aan Maria Bette, ...  

12-06-
1835  

Oud en Nieuw 
Gastel 

14 Volmacht door Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te Dinteloord op 
Jan Marijn Bom, bouwman te Dinteloord, om haar mede ...  

26-09-
1835  Oudenbosch 

15 Ophef met kwitantie door Maria Bette te Dinteloord, weduwe van 
Marijn Bom, en Johannes Bom, beiden te Dinteloord, aan ...  

26-09-
1835  Oudenbosch 

16 Ophef met kwitantie van 1014,40 gulden door Adriana van Rijkevorsel, 
geassisteerd door haar man Arie Willemse Segboer, ...  

30-09-
1835  Oudenbosch 

17 Depot van 2.000 gulden door Jan Bom te Dinteloord namens zijn 
moeder Maria Bette, weduwe Marijn Bom, te Dinteloord aan ...  

29-01-
1836  Oudenbosch 

18 Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, ontvanger 
van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij van ...  

06-06-
1836  Oudenbosch 

 
 
 

                                                             
7 Zie: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/q/text/bette/q/akte_plaats_t/0?sort=datum_i&direction=asc;  
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Beschrijving van de notariële akten 

   Datum Gemeente 

1  Testament door Simon Bette, bouwman te Dinteloord  07-05-
1814  Oudenbosch 

 

 Notaris Oudenbosch, F.J. de Klerck 
Akte 07-05-1814, akte 022  
Inhoud Testament door Simon Bette, bouwman te Dinteloord 

• Inzien van de akte 8 
 

2  Testament door Elisabeth Timmers, vrouw van Simon Bette, te 
Dinteloord  

07-05-
1814  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, F.J. de Klerck 
Akte 07-05-1814, akte 023  
Inhoud Testament door Elisabeth Timmers, vrouw van Simon Bette, te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

3  Verkoop door Joannes van 't Hof, Simon Bette en Cornelis Vriens 
en hun vrouwen Anna Elizabeth Timmers, Joanna Timmers en ...  

16-09-
1818  

Oud en Nieuw 
Gastel  

 

 Notaris Oud en Nieuw Gastel, T.F. de Bie 
Akte 16-09-1818, akte 83  

Inhoud 

verkoop door Joannes van 't Hof, Simon Bette en Cornelis Vriens en hun vrouwen Anna 
Elizabeth Timmers, Joanna Timmers en Adriana Timmers, allen te Dinteloord, aan 
Joannes Baptist Josephus Ignatius Ullens te Antwerpen van een bouwhoeve met land te 
Dinteloord in de Ouden Princelandschen Polder te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

4  Handlichting van de inscriptie door Joannes van 't Hof en Simon 
Bette, beiden onder Prinsland, ten laste van Joannes ...  

22-10-
1818  

Oud en Nieuw 
Gastel  

 

 Notaris Oud en Nieuw Gastel, T.F. de Bie 
Akte 22-10-1818, akte 97  

Inhoud Handlichting van de inscriptie door Joannes van 't Hof en Simon Bette, beiden onder 
Prinsland, ten laste van Joannes Baptista Josephus Ignatius Ullens te Antwerpen 

• Inzien van de akte  
 

5  Obligatie van 500 gulden door Dirk van der Kuijp en diens vrouw 
Johanna de Kok aan Jan Verkouteren te Bergen op Zoom met ...  

26-08-
1822  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck 
Akte 26-08-1822, akte 060  

Inhoud 
Obligatie van 500 gulden door Dirk van der Kuijp en diens vrouw Johanna de Kok aan 
Jan Verkouteren te Bergen op Zoom met borgstelling door Johanna Vissers, weduwe Jan 
Veermans, Simon Bette en Marijn Bom, allen te Dinteloord. 

• Inzien van de akte  
 

                                                             
8 De link naar de akten heb ik mede opgenomen in verband met de internetversie van dit boek.  
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   Datum Gemeente 

6  Obligatie van 3.300 gulden met verband ten behoven van Dirk van 
der Made en Nicolaas Littooij te Klundert en ten laste ...  

17-02-
1832  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 17-02-1832, akte 017  

Inhoud 
Obligatie van 3.300 gulden met verband ten behoven van Dirk van der Made en 
Nicolaas Littooij te Klundert en ten laste van Sijmen Bette, bouwman te Dinteloord, 
onder borgtocht van Johanna Vissers, Marijn Bom en Maria Bette, allen te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

7  Provisionele verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten 
verzoeke van Maria Bette en Simon Bette, bouwlieden te ...  

14-01-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 14-01-1835, akte 006  

Inhoud Provisionele verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke van Maria 
Bette en Simon Bette, bouwlieden te Dinteloord, aan differenten 

• Inzien van de akte  
 

8  Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten 
verzoeke van Maria Bette en Simon Bette, bouwlieden te ...  

28-01-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 28-01-1835, akte 016  

Inhoud 

Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke van Maria Bette 
en Simon Bette, bouwlieden te Dinteloord, aan differenten, als de heer Petrus Josephus 
Cuijpers te Bergen op Zoom. Koop 1 voor f 4818,75 en koop 2 aan Herbert Janse van Dis 
te Kruisland onder Steenbergen, voor f 580,-- en koop 3 aan de heer Dirk van der Made, 
Janszoon en Nocolaas Littooij, grondeigenaars te Klundert, voor f 1072,- 

• Inzien van de akte  
 

9  Provisionele verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van 
Marijn Bom cum suis, bouwvrouw te Dinteloord, van een ...  

06-05-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 06-05-1835, akte 061  

Inhoud 
Provisionele verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn Bom cum suis, 
bouwvrouw te Dinteloord, van een hofstede, landerijen, portie stoof en een huisje aan 
differenten 

• Inzien van de akte  
 

10  Verkoop uit de hand door Maria Bette, weduwe Marijn Bom, en 
Jan Bom van de woning in den Ouden Prinslandschenpolder te ...  

20-05-
1835  

Oud en Nieuw 
Gastel  

 

 Notaris Oud en Nieuw Gastel, T.F. de Bie 
Akte 20-05-1835, akte 370  

Inhoud 
verkoop uit de hand door Maria Bette, weduwe Marijn Bom, en Jan Bom van de woning 
in den Ouden Prinslandschenpolder te Dinteloord aan Joannes Christianus Antonius de 
Bie te Gastel voor Guilelmus Bernardus graaf van Limburg Stirum en Albertina Philippina 
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   Datum Gemeente 

Josephina de Pret de Calesberg 
• Inzien van de akte  

11  Finale verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn 
Bom, te Dinteloord van weide aan Willem Jacobse van ...  

20-05-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 20-05-1835, akte 071  

Inhoud 
Finale verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te Dinteloord 
van weide aan Willem Jacobse van Sliedrecht te Dinteloord en 1/6e portie in de nieuwe 
meestoof te Dinteloord aan Johannes Vermunt, bouwman te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

12  Inventaris ten verzoeke van Herbertus Vriens en Hermannus 
Vissers, voogden over de minderjarige kinderen van Simon Bette  

02-06-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 02-06-1835, akte 081  

Inhoud 
Inventaris ten verzoeke van Herbertus Vriens en Hermannus Vissers, voogden over de 
minderjarige kinderen van Simon Bette en Eisabeth Timmers, van de nalatenschap van 
voorvermelde Bette vrouw te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

13  Verhuur uit de hand door Guillelmus Bernardus graaf van Limburg 
Stirum te Antwerpen van een hoeve aan Maria Bette, ...  

12-06-
1835  

Oud en Nieuw 
Gastel  

 

 Notaris Oud en Nieuw Gastel, T.F. de Bie 
Akte 12-06-1835, akte 377  

Inhoud 
verhuur uit de hand door Guillelmus Bernardus graaf van Limburg Stirum te Antwerpen 
van een hoeve aan Maria Bette, weduwe Marijn Bom, en Jan Bom in den Ouden 
Prinslandschenpolder onder Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

14 
 Volmacht door Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te 
Dinteloord op Jan Marijn Bom, bouwman te Dinteloord, om haar 
mede ...  

26-09-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 26-09-1835, akte 139  

Inhoud 
Volmacht door Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te Dinteloord op Jan Marijn Bom, 
bouwman te Dinteloord, om haar mede de kooppenningen van Guiellemus Bernardus 
Grave van Limburg Stirum en vrouwe een verkochte hofstede te ontvangen 

• Inzien van de akte  
 

15  Ophef met kwitantie door Maria Bette te Dinteloord, weduwe van 
Marijn Bom, en Johannes Bom, beiden te Dinteloord, aan ...  

26-09-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 26-09-1835, akte 140  
Inhoud Ophef met kwitantie door Maria Bette te Dinteloord, weduwe van Marijn Bom, en 
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   Datum Gemeente 

Johannes Bom, beiden te Dinteloord, aan Willem Jacobse van Sliedrecht voor 2407,02 
gulden en van Johannes Vermunt voor 1286 gulden wegens op 20 mei 1835 gekochte 
goederen en de inschrijving van 5 juni 1835 

• Inzien van de akte  
 

16  Ophef met kwitantie van 1014,40 gulden door Adriana van 
Rijkevorsel, geassisteerd door haar man Arie Willemse Segboer,  

30-09-
1835  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 30-09-1835, akte 144  

Inhoud 
Ophef met kwitantie van 1014,40 gulden door Adriana van Rijkevorsel, geassisteerd 
door haar man Arie Willemse Segboer, als moeder en voogdes over haar naardochter 
Magdalena Allegonda van Haafte aan Maria Bette en kinderen te Dinteloord 

• Inzien van de akte  
 

17  Depot van 2.000 gulden door Jan Bom te Dinteloord namens zijn 
moeder Maria Bette, weduwe Marijn Bom, te Dinteloord aan ...  

29-01-
1836  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck 
Akte 29-01-1836, akte 004  

Inhoud 

Depot van 2.000 gulden door Jan Bom te Dinteloord namens zijn moeder Maria Bette, 
weduwe Marijn Bom, te Dinteloord aan Johannes Jacobus van Breda te Oudenbosch en 
ophef van een inschrijving door Pieter Six, ontvanger der Nederlandsche Maatschappij 
van Volksvlijt te Roosendaal van 27 januari 1835 

• Inzien van de akte  
 

18  Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, 
ontvanger van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij van ...  

06-06-
1836  Oudenbosch  

 

 Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck 
Akte 06-06-1836, akte 044  

Inhoud 

Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, ontvanger van de 
Algemeene Nederlandsche Maatschappij van Volksvlijt, aan Maria Bette, weduwe 
Marijn Bom, bouwvrouw onder Dinteloord, en kwitantie van 2.000 gulden door Maria 
Betten aan Johannes Jacobus van Breda te Oudenbosch, daartoe door Pieter Six 
geauthoriseerd. 

 

 
 
BETTEN IN NOTARIËLE AKTEN VAN REGIONAAL ARCHIEF WEST BRABANT  
via de zoekfunctie met het woord betten 
 

1 Volmacht door Jan Betten te Utrecht aan Jan Kruijthof te Zevenbergen 
tot ontvangst van een geldbedrag van Pieternella ...  

02-08-
1811  

Fijnaart en 
Heijningen 

2 Handlichting door Willem Timmers, van Zevenbergen, voor zich en uit 
krachte van een procuratie van Anna Timmers, Adriana ...  

26-06-
1824  Zevenbergen 

3 Handlichting door Willem Timmers, Anna Timmers, Adriana Timmers, 
vouw van Jacob Dolk, van Zevenbergen, Johanna Timmers, ...  

14-08-
1824  Zevenbergen 

4 Obligatie van 820 gulden door Adriaan Ducloo te Dinteloord aan 25-08- Oudenbosch 
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Albertus Gerardus Advocaat te Dinteloord, met ...  1824  

5 Aangifte van Simon Betten en Maria Betten te Dinteloord (geen 
doorgang gehad?)  

16-07-
1834  Oudenbosch 

6 Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, ontvanger 
van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij van ...  

06-06-
1836  Oudenbosch 

7 Huwelijksconsent door Johannes Betten, arbeider te Zevenbergen  18-11-
1836  Zevenbergen 

8 Deling tussen Korstiaan Korteweg en de representanten van Maria 
Betten te Klundert eenerzijds en Johannes Cornelis Eland ...  

14-10-
1839  

Fijnaart en 
Heijningen 

    
Zie: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/q/text/betten/q/akte_plaats_t/0?sort=datum_i&direction=asc  
 
 

 Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

1 volmacht door Jan Betten te Utrecht aan Jan Kruijthof te 
Zevenbergen tot ontvangst van een geldbedrag van Pieternella ...  

02-08-
1811  

Fijnaart en 
Heijningen 

 

Notaris Fijnaart en Heijningen,  
Akte 02-08-1811, akte 37  

Inhoud volmacht door Jan Betten te Utrecht aan Jan Kruijthof te Zevenbergen tot ontvangst van 
een geldbedrag van Pieternella Janse Punt, weduwe Pieter Janse Burgers, te Willemstad 

• Inzien van de akte  
 

2 Handlichting door Willem Timmers, van Zevenbergen, voor zich en 
uit krachte van een procuratie van Anna Timmers, Adriana ...  

26-06-
1824  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 26-06-1824, akte 1124  

Inhoud 

Handlichting door Willem Timmers, van Zevenbergen, voor zich en uit krachte van een 
procuratie van Anna Timmers, Adriana Timmers en Jacob Dolk, van Zevenbergen. Johanna 
Timmers en Gerrit Schilperoort, van Willemstad, Johannes Timmers, van Zevenbergen, 
Willem van de Griend, van Zwaluwe, Willem Uitterlinde en Johannes Uitterlinde, Jan de 
Smit, Laurens de Smit, Elisabeth de Smit en Dirk de Smit en Adriana Uiterlinde, allen van 
Willemstad. Anna Timmers, weduwe en erfgenamen van Cornelis Vriens, Elisabeth 
Timmers en Simon Betten, Johannes van Hof, weduwnaar en erfgenaam van Johanna 
Timmers, en Adriana Timmers en Adriaan du Cloo, allen van Prinsland, gezamenlijke 
naaste vrienden en bloedverwanten van Willem Timmers, tot het royeren van een 
inschrijving voor hen gedaan te Breda op 28 mei 1822 ten laste van de nalatenschap van 
Willem Timmers te Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
 

3 
Handlichting door Willem Timmers, Anna Timmers, Adriana 
Timmers, vouw van Jacob Dolk, van Zevenbergen, Johanna 
Timmers, ...  

14-08-
1824  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 14-08-1824, akte 1145  
Inhoud Handlichting door Willem Timmers, Anna Timmers, Adriana Timmers, vouw van Jacob 
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 Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

Dolk, van Zevenbergen, Johanna Timmers, vrouw van Gerrit Schilperoort, van Willemstad, 
Johannes Timmers, van Zevenbergen, Willem van den Griend, van Zwaluwe, Johannes 
Uitterlinde, Willem Uitterlinde, Jan de Smit, weduwnaar van Anna Uitterlinde, Laurens de 
Smit, Elisabeth de Smit, Dirk de Smit en Adriana Uitterlinde, allen van Willemstad, Anna 
Timmers, weduwe van Cornelis Vriens en als moeder en voogdesse van Herbertus Vriens 
en Jacob Vriens, Elisabeth Timmers, vrouw van Simon Betten, Johannes van 't Hof, 
weduwnaar van Johanna Timmers en als vader en voogd van Johanna van 't Hof, Jacob 
van 't Hof, Johannes Willem van 't Hof en Cornelis van 't Hof, en Adriana Timmers, vrouw 
van Adriaan du Cloo, allen van Prinsland, gezamelijke naaste vrienden en bloedverwanten 
van Willem Timmers, tot het royeren van een inschrijving voor hen te Breda van 28 mei 
1822 ten laste van de nalatenschap van Willem Timmers, te Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
 

4 Obligatie van 820 gulden door Adriaan Ducloo te Dinteloord aan 
Albertus Gerardus Advocaat te Dinteloord, met ...  

25-08-
1824  Oudenbosch  

 

Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck 
Akte 25-08-1824, akte 071  

Inhoud 
Obligatie van 820 gulden door Adriaan Ducloo te Dinteloord aan Albertus Gerardus 
Advocaat te Dinteloord, met borgstelling door Simon Betten en Johanna Vissers, weduwe 
van Jan Veermans, beiden te Dinteloord. 

• Inzien van de akte  
 

5 Aangifte van Simon Betten en Maria Betten te Dinteloord (geen 
doorgang gehad?)  

16-07-
1834  Oudenbosch  

 

Notaris Oudenbosch, J.J. van Breda 
Akte 16-07-1834, akte 125  

Inhoud Aangifte van Simon Betten en Maria Betten te Dinteloord (geen doorgang 
gehad?) 

Bijzonderheden brevet 
• Inzien register  

 

6 Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, 
ontvanger van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij van ...  

06-06-
1836  Oudenbosch  

 

Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck 
Akte 06-06-1836, akte 044  

Inhoud 

Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, ontvanger van de Algemeene 
Nederlandsche Maatschappij van Volksvlijt, aan Maria Bette, weduwe Marijn Bom, 
bouwvrouw onder Dinteloord, en kwitantie van 2.000 gulden door Maria Betten aan 
Johannes Jacobus van Breda te Oudenbosch, daartoe door Pieter Six geauthoriseerd. 

• Inzien van de akte  
 

7 Huwelijksconsent door Johannes Betten, arbeider te Zevenbergen  18-11-
1836  Zevenbergen  

 
Notaris Zevenbergen, A. van de Werk 
Akte 18-11-1836, akte 362  



396 
 

 Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

Inhoud Huwelijksconsent door Johannes Betten, arbeider te Zevenbergen 
Bijzonderheden brevet 

• Inzien register  
 

8 Deling tussen Korstiaan Korteweg en de representanten van Maria 
Betten te Klundert eenerzijds en Johannes Cornelis Eland  

14-10-
1839  

Fijnaart en 
Heijningen  

 

Notaris Fijnaart en Heijningen,  
Akte 14-10-1839, akte 1856  

Inhoud 
Deling tussen Korstiaan Korteweg en de representanten van Maria Betten te Klundert 
eenerzijds en Johannes Cornelis Eland te Klundert en Kornelis Robbrecht Eland te 
Willemstad anderzijds van onroerend goed onder Fijnaart, Nieuwen Fijnaart 

• Inzien van de akte  
 

BEDDE IN NOTARIËLE AKTEN VAN REGIONAAL ARCHIEF WEST BRABANT  
via de zoekfunctie met het woord bedde 
 

 
Beschrijving van de akten Datum Gemeente 

1 Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

09-02-
1821  Zevenbergen 

2 Veiling door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

25-01-
1821  Zevenbergen 

3 Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

08-02-
1821  Zevenbergen 

5 Opening door Pieter Blommers, Dingena Blommers, gehuwd met 
Cornelis van, Maria Bedde, vrouw van Herman Crezee, allen van ...  

20-09-
1822  Zevenbergen 

6 Schuldbekentenis met hijpotheek door Christiaan van Merode ten 
behoeve van Cornelis Christianen en Anna Cornelia ...  

09-08-
1924  Oudenbosch 

7 Deling van de gemeenschap van Leendert Cresee en Jannigje Bedde 
onder Zevenbergen en de nalatenschap van Leendert Cresee ...  

21-04-
1853  

Fijnaart en 
Heijningen 

10 Koopakte door Maria Bedde, weduwe Hermanus Crezee, onder 
Klundert en haar kinderen aan Hermanus Crezee junior te ...  

12-01-
1855  Zevenbergen 

11 Obligatie met hypotheek van 150 gulden door Jannigje Bedde, 
weduwe Leendert Crezee, onder Zevenbergen, Jannigje Crezee ...  

29-09-
1838  

Fijnaart en 
Heijningen 

 
Zie: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-
akten/resultaat/q/text/bedde/q/akte_plaats_t/0  
 

 
Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

1 Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

09-02-
1821  Zevenbergen 

 
Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 09-02-1821, akte 902  
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Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

Inhoud 

Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend van Thomas 
Blommers, Pieter Blommers, Dingena Blommers, weduwe Cornelis van Eekelen, Maria 
Bedde, vrouw van Hermanus Crezee, allen van Zevenbergen, Johanna Bedde, vrouw van 
Leendert Tolenaers, van Terheijden, en Jan Bedde, van Zevenbergen, kinderen en 
nakomelingen van Johanna van Tiel, weduwe Hendrik Blommers, van wilgenbomen en 
meubilaire goederen 

• Inzien van de akte  
 

2 Veiling door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

25-01-
1821  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 25-01-1821, akte 897  

Inhoud 

Veiling door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend van Thomas 
Blommers, Pieter Blommers, Dingena Blommers, weduwe Cornelis van Eekelen, Maria 
Bedde, vrouw van Hermanus Crezee, allen van Zevenbergen, Johanna Bedde, vrouw van 
Leendert Tolenaers, van Terheijden, en Jan Bedde, van Zevenbergen, kinderen en 
nakomelingen van Johanna van Tiel, weduwe Hendrik Blommers, van twee wei- en 
zaailand in het Landeke van Hoogstraten onder Klundert, ingezet door Crezee Pieter, van 
Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
 

3 Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend 
van Thomas Blommers, Pieter Blommers, Dingena ...  

08-02-
1821  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 08-02-1821, akte 901  

Inhoud 

Verkoop door Johan de Klerck, van Zevenbergen, procuratie hebbend van Thomas 
Blommers, Pieter Blommers, Dingena Blommers, weduwe Cornelis van Eekelen, Maria 
Bedde, vrouw van Hermanus Crezee, allen van Zevenbergen, Johanna Bedde, vrouw van 
Leendert Tolenaers, van Terheijden, en Jan Bedde, van Zevenbergen, kinderen en 
nakomelingen van Johanna van Tiel, weduwe Hendrik Blommers, van twee wei- en 
zaailand in het Landeke van Hoogstraten onder Klundert aan Gerrit Bax, van Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
 

5 Opening door Pieter Blommers, Dingena Blommers, gehuwd met 
Cornelis van, Maria Bedde, vrouw van Herman Crezee, allen van  

20-09-
1822  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, C. van Diggelen 
Akte 20-09-1822, akte 997  

Inhoud 

Opening door Pieter Blommers, Dingena Blommers, gehuwd met Cornelis van, Maria 
Bedde, vrouw van Herman Crezee, allen van Zevenbergen, voor zich en alle samen voor 
Johanna Bedde, vrouw van Leendert Tholenaars, van Terheijden, van de boedelscheiding 
als vervolg op de liquidatie en verdeling van de nalatenschap van Johanna van Tiel, 
weduwe Hendrik Blommers, tegen Thomas Blommers, van Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
 

6 Schuldbekentenis met hijpotheek door Christiaan van Merode ten 
behoeve van Cornelis Christianen en Anna Cornelia ...  

09-08-
1924  Oudenbosch  
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Beschrijving van de notariële akten Datum Gemeente 

 

Notaris Oudenbosch, H.W. Scholten 
Akte 09-08-1924, akte 4772  

Inhoud Schuldbekentenis met hijpotheek door Christiaan van Merode ten behoeve van Cornelis 
Christianen en Anna Cornelia Christianen, allen te Hoeven 

• Inzien van de akte  
 

7 Deling van de gemeenschap van Leendert Cresee en Jannigje Bedde 
onder Zevenbergen en de nalatenschap van Leendert Cresee ...  

21-04-
1853  

Fijnaart en 
Heijningen  

 

Notaris Fijnaart en Heijningen,  
Akte 21-04-1853, akte 3533  

Inhoud 

Deling van de gemeenschap van Leendert Cresee en Jannigje Bedde onder Zevenbergen en 
de nalatenschap van Leendert Cresee waarbij wordt aanbedeeld aan Hendrik Cresee te 
Zevenbergen vastgoed te Zevenbergen en aan de verdere erven de meubilaire goederen en 
uitkeringen 

• Inzien van de akte  
 

1
0 

Koopakte door Maria Bedde, weduwe Hermanus Crezee, onder 
Klundert en haar kinderen aan Hermanus Crezee junior te ...  

12-01-
1855  Zevenbergen  

 

Notaris Zevenbergen, A. van de Werk 
Akte 12-01-1855, akte 114  

Inhoud 
Koopakte door Maria Bedde, weduwe Hermanus Crezee, onder Klundert en haar kinderen 
aan Hermanus Crezee junior te Klundert van een huis en erf aan de Nieuwendijk onder 
Klundert 

• Inzien van de akte  
 

1
1 

Obligatie met hypotheek van 150 gulden door Jannigje Bedde, 
weduwe Leendert Crezee, onder Zevenbergen, Jannigje Crezee ...  

29-09-
1838  

Fijnaart en 
Heijningen  

 

Notaris Fijnaart en Heijningen,  
Akte 29-09-1838, akte 1748  

Inhoud 

Obligatie met hypotheek van 150 gulden door Jannigje Bedde, weduwe Leendert Crezee, 
onder Zevenbergen, Jannigje Crezee en Jan de Frel met Joost Crezee, allen onder Zevenbergen 
aan Johannes Franciscus Verlinden te Klundert onder verband van 3/4e deel in een huisje aan 
den Nieuwendijk onder Zevenbergen 

• Inzien van de akte  
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BIJLAGE XI 
EEN POLDERBOERENBEDRIJF IN DE NEGENTIENDE EEUW9 
 
 
De werkzaamheden op de hoeven van polderboeren waren aan vaste perioden en tijdstippen 
gebonden. De jaarlijkse arbeidscyclus met betrekking tot de koeien bestond uit twee delen. Van 
november tot april stond het vee op stal, de rest van het jaar liep het buiten. 
De stalperiode bracht de boeren wat rust. Dan nam de betekenis van het melken af, omdat het 
merendeel van het vee ‘droog kwam te staan'10. De lactatiestilstand kon twee tot drie maanden 
duren. Pas na het kalven, tegen april, kwam de melkproductie weer op gang. In de winter hadden de 
koeien alleen verzorging nodig. Van de weinige melk, die ze nog gaven, werd wat hooi- of stalkaas 
gemaakt. Omdat de, verduurzaming van de melk het werk van de boerinnen en hun dochters was, 
hadden de boeren de handen vrij voor ander werk op de boerderij zoals het hakken van wilge- of 
griendhout, het repareren van kleine mankementen aan de boerderijen en gereedschappen en het 
‘breien’ van horden (houten vlechtwerken, die o. a. gebruikt werden voor de afscherming van b.v. 
moestuinen, de aanleg van bruggen tussen de weilanden en bij het maken van hooizolders). In de 
wintermaanden werkten de boeren in en om hun boerderijen. 
  
Afhankelijk van de weersgesteldheid werd het vee, nadat de drachtige koeien gekalfd hadden, vroeg 
of laat in april van de stallen naar de weilanden gebracht. Dan brak een periode van grote 
bedrijvigheid aan. De koeien moesten weer iedere dag met de hand gemolken worden. Behalve voor 
de winning van het wintervoer moesten de boeren ook zorgen voor het verplaatsen van het vee van 
weiland naar weiland. De meesten volgden daarbij een systematisch beweidingspatroon, waarvan 
alleen bij een ongunstige grasgroei werd afgeweken. Zij hadden vaste weilanden waarop zij hun 
dieren lieten grazen. Waren die uitgeput, dan brachten zij het melkvee op de inmiddels gemaaide 
hooilanden in de polder. Vandaar werden ze dan weer naar de weiden waarop ze begonnen waren 
‘verweid’.  
 
Het winnen van hooi was voor alle boeren een enerverende bezigheid. Er was veel tijd mee gemoeid, 
omdat alles met de hand gedaan moest worden. Met zeisen werd het gras gemaaid, daarna, om 
het goed te laten drogen, herhaaldelijk met gavels (of gaffels, drietandige houten vork-
gereedschappen) gekeerd en tenslotte op hopen gezet. Was het hooi droog, dan werd het met paard 
en wagen van het land naar de hooizolder in de boerderijen of de hooimijt getransporteerd. In de 
hooitijd waren de boeren met hun arbeiders dagen achtereen in touw. Zij konden zich geen 
mislukking van hun hooioogst veroorloven omdat zij daardoor in ernstige financiële moeilijkheden 
zouden komen. Regen in deze periode betekende vaak armoede of schulden in de winter. 
 

                                                             
9 Met toestemming en dank overgenomen en gedeeltelijk op de Dinteloordse situatie toegepaste tekst van dr. 
J. Verrips uit zijn boek ‘En boven de polder de hemel’, een antropologische studie van een Nederlands dorp 
1850-1971, Groningen 1978. Dit boek beveel ik van harte ter lezing aan voor ieder die studie maakt van de 
sociaaleconomische, kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in een dorpsgemeenschap, 19de, 20ste 
eeuw.  
10 Droogstand (lactatiestilstand) is de benaming van de periode dat er door koeien geen melk geproduceerd 
wordt. Bij koeien is in de huidige melkveehouderij de tijd tussen melk geven en opnieuw afkalven een periode 
van zes weken. In de eerste twee weken moet de uier opdrogen. Na het afkalven (de geboorte van een kalf) 
produceert de uier eerst het zeer voedzame biest. Enkele dagen later komt de gewone melkproductie weer 
opgang. 
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De verzorging van de sloten en weteringen in de polders vond meestal in het voor- en najaar plaats. 
Verwaarlozing van de sloten betekende het optreden van klink11, een slecht grasbestand en 
moeilijkheden bij het transport over water. Boeren, die de adequate beheersing van het waterpeil in 
de polders belemmerden door hun sloten niet tijdig en goed te reinigen, werden door de 
polderbesturen, die daar streng toezicht op hielden, beboet.  
 
Een schatting van de jaarproductie per melkkoe  op basis van de uitkomsten van een landbouw 
enquête in 180012 komt op 1100 tot 1800 liter. Men had toentertijd 27 tot 32 liter melk nodig om 1 
kilogram boter te bereiden. Een koe leverde aan melk voldoende voor ong. 160 kg. kaas per jaar. 
Voor de akkerboeren van de Westhoek zal het maken van boter en kaas veelal op kleine schaal, voor 
particulier gebruik zijn geweest.  
 
De vervaardiging van kaas (en/of boter) was de taak van de boerinnen en vormde van april tot 
november een dagelijks terugkerend gebeuren, waarmee zij minimaal drie uur bezig waren. Dit 
betekende een zware belasting voor de vrouwen, die daarnaast nog tal van andere werkzaamheden 
moesten verrichten zoals het zorgen voor de kinderen, het bereiden van de maaltijden, het wassen, 
voeren van jongvee en hoenders en het schoonmaken van de woongedeelten der boerderij. Het 
maken van kaas geschiedde geheel met de hand. De belangrijkste handelingen die verricht moesten 
worden, waren achtereenvolgens het stremmen van de melk, het verzamelen van de gestremde 
melk (wrongel) in vaten en het persen van de wrongel tot kaas. Het technisch procedé, dat de 
boerinnen voor het kaasmaken volgden, bleef vanaf de Middeleeuwen tot in de 20e eeuw grote 
lijnen hetzelfde. De introductie van handkarnmolens en kaaspersen in de 18e eeuw bracht daarin 
geen fundamentele veranderingen, even als het invoeren van andere technische snufjes. 0m een 
goed product te krijgen was niet alleen grote specialistische kennis nodig, maar ook en vooral het 
werken onder hygiënische omstandigheden met brandschoon materiaal. Aan het schoonmaken van 
het instrumentarium om kaas te maken, werd dan ook de grootste zorg besteed. Vaak was dit het 
werk van een zogenaamde dienstbode of ‘meid’.  
 
De wei, het product dat overblijft van de melk nadat er kaas van gemaakt is, werd als varkensvoer 
gebruikt. De restanten vet, die waren achtergebleven, werden eerst zorgvuldig afgeschept, want 
daar werd weer boter van gemaakt.  De bereiding van boter was nog arbeidsintensiever dan die van 
kaas. Op sommige boerderijen werden de melkopbrengsten van zondagen bestemd voor het maken 
van boter, op andere dagen. Dit betekende, dat de boerinnen op deze dag, zoals dat volgens het 
aangehangen geloof betaamde, niet bezig hoefden te zijn met de zuivelbereiding en tijd hadden om 
de kerkdiensten bij te wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 Inklinking is het verschijnsel dat door waterverlies een grondsoort in volume afneemt. Het komt vooral voor 
bij veen en in mindere mate, maar toch ook bij klei. Het gevolg is bodemdaling. De grond wordt door druk en 
uitdroging in elkaar gedrukt en hierdoor zakt het maaiveld. 
12 Zie B.H. Slicher van Bath, Duizend jaar landbouw in de Nederlanden in vogelvlucht (800-1800) in 
’Landbouwgeschiedenis’, s Gravenhage 1960.  
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BIJLAGE XII 
DE FRANSE TIJD IN DE WESTHOEK13 
 
 
Titel   :   Fijnaart en Heijningen in de Franse tijd, op bestuurlijk niveau bekeken 
Auteur(s)  :   G.J. van Donschot 
Annotatie  :   In: De Ghulden Roos jrg. 48 (1988), p. 100-108. 
Trefwoorden  :   Fijnaart, Heijningen, Franse tijd, bestuur 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Ghulden Roos 1988 
 
Titel   :   Bedreiging en afpersing 
Auteur(s)  :   [C. Slokkers] 
Annotatie  :   In: Kroniek van Steenbergen (2007) nr. 44. 
Trefwoorden  :   Steenbergen, criminaliteit, 19e eeuw, Franse tijd 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Kroniek van Steenbergen 2007 
 
Titel   :   Een "tamme" revolutie met een spannende afloop 
Auteur(s)  :   W.A. van Ham 
Annotatie  :   In: West-Brabant koerier (9-9-1982). 
Trefwoorden  :   Bergen op Zoom, Franse tijd 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : BOZ-boz : 938.2-teru Terugblik 
 
Titel   :   Een dorp in een kantelend tijdperk : Vorenseinde in de Bataafse  

en Franse tijd (1795-1810) 
Auteur(s)  :   A.C.M.M. Schrauwen 
Annotatie  :   In: De Ghulden Roos jrg. 48 (1988), p. 61-99. 
Trefwoorden  :   Markiezaat van Bergen op Zoom, Vorenseinde, Bataafse Republiek, Franse 
tijd 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Ghulden Roos 1988 
 
Titel   :   Eindelyk uit d' onderdrukking : patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd  

in Noord-Brabant 1784-1814 
Auteur(s)  :   Ch. de Mooij 
Uitgave  :   Zwolle : Waanders, 1988 
Paginering  :   112 p. : ill 
Reeks   :   Kunsthistorische reeks ; 1 
Annotatie  :   Catalogus Noordbrabants museum, Den Bosch en Het Markiezenhof,  

Bergen op Zoom, 11-3/23-4-89. - Met lit. opg. 
Trefwoorden  :   Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Franse tijd, Bataafse Republiek,  
 
Titel   : Noord-Brabant: verleden en heden : lesbrief V Brabant in de Bataafs-Franse  
                 tijd ca. 1794-1813 
Auteur(s)  :   samengest. door Th.E.A. Bosman...[et al.] 
Uitgave  :   's-Hertogenbosch : Noordbrabants genootschap, 1983 
Paginering  :   28 p. : ill. 
Annotatie  :   Met toel. voor de docent. 
Trefwoorden  :   Noord-Brabant, lesbrieven, geschiedenis, Bataafse Republiek, Franse tijd 
Plaatskenmerk  :   DEPOT Collectie 349 nr. 5879 

                                                             
13 Bron: http://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bibliotheek/start/54?search=Franse+tijd&limit=6. 
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Titel   :   De brieven van Henri van den Enden, een Gastelse loteling uit 1813 
Auteur(s)  :   P.F.A. Akkermans 
Annotatie  :   In: Jaarboek heemkundekring Het land van Gastel jrg. 5 (1988), p. 110-131. 
Trefwoorden  :   Oud-Gastel, Franse tijd, militaire geschiedenis 
Plaatskenmerk  :   DEPOT Collectie 349 B doosnr. 27-1 (1988) 
 
Titel   :   De vergeten oorlogswinter van 1813-1814 
Auteur(s)  :   J. Huijbrechts 
Annotatie  :   In: In Brabant jrg. 5 (2014) nr. 1, p. 46-51. 
Trefwoorden  :   militaire geschiedenis, 19e eeuw, Franse Tijd, Bergen op Zoom, West-Brabant 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : Tijdschriftenrek : In Brabant 
 
Titel   :   De Registres Civiques van Bergen op Zoom en Wouw: voer voor genealogen 
Auteur(s)  :   P. Meijer 
Annotatie  :   In: De Waterschans jrg. 29 (1999) nr. 4, p. 156-158. 
Trefwoorden  :   Bergen op Zoom, Wouw, kiesrecht, bevolking, geschiedbronnen, Franse tijd,  

                            19e eeuw 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Waterschans 1999 
 
Titel   :   Hoe wij in 1793 de Fransen binnenhaalden 
Auteur(s)  :   Th. Nijman (Br. Theophile) 
Annotatie  :   In: De Ghulden Roos jrg. 1 (1941), p. 105-110 
Trefwoorden  :   Oud-Gastel, Nieuw-Gastel, Franse Tijd, 18e eeuw 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Ghulden Roos 1941 
 
Titel   :   Het verdriet van Huijbergen : geschiedenis van de Franse overheersing  

              van 1794 tot 1814 
Auteur(s)  :   C.P.J. Hoeckx 
Uitgave  :   Huijbergen : [s.n.], 1993 
Paginering  :   300 p. : ill. 
Annotatie  :   Met lit. opg. en reg. 
Isbn   :   90 800110 2 9 
Trefwoorden  :   Huijbergen, Franse tijd, 19e eeuw, 20e eeuw, kloosterwezen 
Plaatskenmerk  :   DEPOT Collectie 349 nr. 6208 
 
Titel   :   Burgemeester Gerard Vermeulen 1808 - 1814 : enkele gebeurtenissen 

uit zijn eerste periode 1808 - 1810 
Auteur(s)  :   door G.A. Huijbregts 
Annotatie  :   In: De Waterschans jrg. 25 (1995) nr. 2, p. 40-43. 
Trefwoorden  :   Bergen op Zoom, burgemeesters, Vermeulen, Franse tijd, 19e eeuw, 
biografieën 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Waterschans 1995 
 
Titel   :   De korte maar bewogen historie van het Willemstadse   

‘commissariat de police’ 
(26 maart-20 november 1811) 

Auteur(s)  :   door R. Delahaye 
Annotatie  :   In: De Heren XVII van Nassau Brabant. - [S.l.] : Archivariaat Nassau-Brabant, 

1979. 
(Publikaties van het archivariaat Nassau-Brabant ; 50/52, p. 281-290. 

Trefwoorden  :   Willemstad, politie, Franse tijd 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Publikaties Nassau-Brabant 50/52 



403 
 

Titel   :   Nogmaals: de toren van Dinteloord 
Auteur(s)  :   door J.C.M. Boets 
Annotatie  :   In: Jaarboek Cultuur historische vereniging Dinteloord en Prinsenland  

"Nyen aenwas van Nassau" jrg. 6 (1998), p. 22-36. 
Trefwoorden  :   Dinteloord, torens, communicatie, Franse tijd, Bergen op Zoom, Steenbergen 
Plaatskenmerk  :   INFORMATIECENTRUM : TS : Nyen aenwas van Nassau 1998  in mijn bezit 
 
Titel  :    Patriotten en bevrijders : revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 
Auteur(s)  :   Simon Schama ; uit het Engels vert. door Ger Groot 
Uitgave  :   Amsterdam : Agon, 1989 
Paginering  :   859 p. : ill., krtn. 
Isbn   :   905157 004 X Trefwoorden: Nederland, politieke geschiedenis, Bataafse 
Republiek,  

Franse tijd, 18e eeuw, 19e eeuw  
Plaatskenmerk  :   Depot collectie 349 nr. 10498   
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BIJLAGE XIII 
HET VREDEGERECHT EN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
 
 
Geschiedenis 
Na de inlijving van het gebied van de huidige provincie Noord-Brabant bij Frankrijk in 1810 
ontstonden geheel nieuwe rechterlijke instanties waarvan de archieven door inventarissen 
toegankelijk zijn gemaakt. Hun organisatie, werkwijze en bevoegdheden werden bepaald door Franse 
rechtsregels, die na de inlijving van kracht werden. Tot de invoering van een eigen nationale 
wetgeving in 1838, o.a. op het gebied van de rechterlijke organisatie, hebben deze instanties 
gefunctioneerd en zijn de meeste Franse wetten van toepassing gebleven.  
 
Op 26 april 1810 werd bepaald dat het departement van de Monden van de Rijn zou bestaan uit drie 
arrondissementen, namelijk 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven. Het gebied, toegevoegd aan 
het departement van de Twee Nethen zou ook bestaan uit drie arrondissementen, namelijk Breda, 
Bergen op Zoom en Middelburg.  Later op 15 mei 1810 werden de Zeeuwse gebieden in een eigen 
departement gegroepeerd met de naam des Bouches de l'Escaut (Monden van de Schelde), terwijl in 
artikel 12 van het desbetreffende decreet werd bepaald dat bij het departement van de Twee 
Nethen een gedeelte zou blijven behoren dat vroeger deel had uitgemaakt van het Hollandse 
departement Brabant. Het werd één arrondissement onder leiding van een onderprefect. Breda was 
de hoofdplaats.  Al deze gebieden zouden gaan vallen onder het ressort van het Keizerlijk Hof in 
Brussel.  
Op 14 mei 1810 werden de drie arrondissementen waarin het departement van de Monden van de 
Rijn verdeeld was, nader omschreven.   Vervolgens werd nog een indeling in kantons gegeven.   Voor 
het arrondissement Breda gebeurde dat op 8 november 1810.    
 
Het arrondissement 's-Hertogenbosch werd verdeeld in acht kantons, waarvan er zeven lagen in het 
gebied van de huidige provincie Noord-Brabant, te weten Boxtel, 's-Hertogenbosch, Heusden, 
Oisterwijk, Oss, Tilburg en Waalwijk. Het arrondissement Nijmegen werd verdeeld in zes kantons. In 
het huidige Noord-Brabant lagen: Boxmeer, Grave en Ravenstein. Het arrondissement Eindhoven 
bestond uit zeven kantons: Asten, Eindhoven, Gemert, Helmond, Hilvarenbeek, Oirschot en Sint-
Oedenrode. Het arrondissement Breda bestond ook uit zeven kantons: Bergen op Zoom, Breda, 
Ginneken, Oosterhout, Oudenbosch, Roosendaal en Zevenbergen.  
Ook op 8 november 1810 kwam een reglement tot stand betreffende de rechterlijke organisatie, het 
bestuur en de administratie van de justitie in de departementen van de Monden van de Rijn, de 
Monden van de Schelde, alsmede in de ring of het arrondissement van Breda.  In ieder kanton kwam 
één vrederechter en in ieder arrondissement één rechtbank van eerste aanleg, georganiseerd 
volgens het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1810. Het arrondissement Breda ressorteerde onder 
het Hof van Assisen in Antwerpen.  
Deze hele rechterlijke organisatie en de toe te passen Franse wetgeving werden pas van kracht na de 
installatie van het Keizerlijk Hof in Brussel, dat eerst op 20 mei 1811 plaats vond. Op 10 juni 1811 
werd de Rechtbank van Eerste Aanleg in Breda geïnstalleerd, op 11 juni in 's-Hertogenbosch, op 15 
juni in Nijmegen en op 17 juni in Eindhoven. Het Hof van Assisen in 's-Hertogenbosch begon zijn 
werkzaamheden op 30 september 1811. 
 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef de rechterlijke organisatie nagenoeg ongewijzigd. De 
juryrechtspraak bij de hoven van assisen werd afgeschaft en cassatie van vonnissen was voortaan 
slechts beperkt mogelijk. Bij Soeverein Besluit van 15 december 1813 werd bepaald dat het 
arrondissement Breda voortaan samen met de arrondissementen 's-Hertogenbosch en Eindhoven 
het departement van de Monden van de Rijn ging vormen. Dit had tot gevolg dat Breda voortaan 
ressorteerde onder het Hof van Assisen in 's-Hertogenbosch. Bovendien zou het departement 
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voortaan vallen onder de jurisdictie van het Hooggerechtshof in Den Haag. Verder werden bij 
Soeverein Besluit van 26 februari 1814 het arrondissement Nijmegen en het kanton Zaltbommel 
gevoegd bij het departement van de Boven-IJssel. Krachtens Soeverein Besluit van 1 december 1813 
werd de titel van de keizerlijke procureurs bij de rechtbanken van eerste aanleg veranderd in die van 
officieren van justitie. 
 
Op 30 september 1838 beëindigden al deze colleges, evenals de vredegerechten, hun 
werkzaamheden. Met ingang van 1 oktober werd namelijk de nieuwe rechterlijke organisatie op 
grond van de Wet op de Rechterlijke Organisatie van 1827 van kracht.  
 
Het Vredegerecht   
De vrederechter was een alleensprekende rechter. Hij had twee plaatsvervangers en werd bijgestaan 
door een griffier. Hij behoefde geen jurist te zijn en werd geacht recht te spreken naar billijkheid.  
 
De vrederechter was een typisch Franse vinding. Behalve de rechtspraak in bagatelzaken had hij ook 
de taak te proberen de partijen vóór een proces bij de gewone rechter zo mogelijk tot een schikking 
te brengen. Dit laatste kwam voort uit de Frans revolutionaire aversie tegen de professionele 
rechterlijke macht. Het was een belangrijke taak van de vrederechter, die omschreven is in artikel 48 
van de Code de Procédure Civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Ze hield in dat men 
geen procedure voor de rechtbank van eerste aanleg mocht beginnen, alvorens men voor de 
vrederechter gepoogd had tot regeling van het geschil te komen. De zaak moest dan wel vatbaar zijn 
voor een transactie. Dit noemt men preliminaire conciliatie. Artikel 49 echter somt de gevallen op 
waarin artikel 48 niet gold. Later is deze taak steeds minder belangrijk geworden.  
  
Civiele zaken  
Daarnaast had de vrederechter ook nog andere bevoegdheden op het gebied van de burgerlijke 
rechtspleging. Hij nam kennis van zaken van persoonlijke aard en van die welke roerende goederen 
betroffen tot de waarde van honderd franc. Verder nam hij ongeacht de waarde kennis van:  
- eisen tot vergoeding van schade aan land en gewassen;  
- geschillen over perceelsgrenzen en alle andere aanspraken in zaken van bezitrecht;  
- herstel of onderhoud van verhuurde huizen of hoeven;  
- vergoedingen van een huurder of pachter wanneer het goed door hem niet gebruikt werd of   kon 
worden en het recht tot vergoeding niet betwist werd, alsmede beschadigingen waarover de 
eigenaar zich beklaagde;  
- kwesties over arbeidsovereenkomsten;  
- genoegdoening wegens mondelinge belediging;  
- vorderingen inzake de douane;  
- toepassing van de lijst en de begroting der rechten van de instellingen van weldadigheid; - 
geschillen over de waardering van een tiende bij afkoop.    
  
Strafrechtelijke zaken  
Ook op strafrechtelijk terrein bezat de vrederechter belangrijke bevoegdheden. Om beter zijn 
competentie in strafzaken te begrijpen alsmede die van de overige rechterlijke instanties dient het 
navolgende. In de Franse wetgeving onderscheidde men drie soorten strafbare feiten, namelijk de 
misdrijven (crimes), de wanbedrijven (délits) en de overtredingen (contraventions) *  . De aard van 
de straf bepaalde tot welke categorie het strafbaar feit behoorde. Op een misdrijf stond een lijf- of 
onterende straf (bijvoorbeeld doodstraf, deportatie, verbanning of dwangarbeid), op een wanbedrijf 
een correctionele straf (bijvoorbeeld hechtenis die nooit langer dan vijf jaar duurde, geldboete en 
ontzegging van bepaalde burgerlijke rechten) en op een overtreding een politionele straf 
(bijvoorbeeld hechtenis van minder dan vijf dagen en boete's van minder dan vijftien franc). Nog 
opgemerkt zij dat sinds 1886 ons huidige strafrecht slechts twee soorten strafbare feiten kent, 
namelijk misdrijven en overtredingen.  
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De overtredingen werden berecht door de vrederechters als ‘geregt van enkele policie’ op de wijze 
zoals voorschreven is in de’ Code d'Instruction Criminelle’ (Wetboek van Strafvordering).  
 
In de hoofdplaats van het kanton trad de vrederechter met uitsluiting van elke andere instantie op 
als gerecht van enkele politie. In plaatsen waar geen vrederechter resideerde kon naast de 
vrederechter van het kanton waarin de gemeente lag, ook de maire (burgemeester) als gerecht van 
enkele politie optreden. Niettemin waren er overtredingen die alleen door de vrederechter afgedaan 
moesten worden. *  Het openbaar ministerie bij het gerecht van enkele politie werd waargenomen 
door de commissaris van politie van de plaats waar het gerecht zitting hield. Was er geen 
commissaris dan trad de maire op of zijn vervanger. Waren er meerdere commissarissen dan werd er 
één als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie benoemd door de procureur-generaal van 
het keizerlijk of hooggerechtshof. 
   
Een tweede belangrijke taak op het gebied van de strafrechtspleging was het optreden van de 
vrederechter als officier van gerechtelijke politie (officier de police judiciaire). *  In die hoedanigheid 
onderzocht hij tesamen met officieren van de gendarmerie en onder leiding van de procureur-
crimineel bij het hof van assisen of zijn plaatsvervanger aanklachten en beschuldigingen van 
opsporingsambtenaren en particulieren. Hij had de verplichting tesamen met de overige ambtenaren 
misdrijven en wanbedrijven bij de procureur-crimineel of zijn vervanger aan te geven. Hij maakte 
verbalen op inzake misdrijven en wanbedrijven en nam op heterdaad betrapte en bij openbaar 
gerucht erkende misdadigers gevangen. Hij bracht personen voor de procureur-crimineel of diens 
vervanger die van misdrijven beschuldigd werden wanneer er voldoende bewijs voorhanden was.  
  
Buitengerechtelijke taken  
Tenslotte had de vrederechter ook nog taken buiten het terrein van de eigenlijke rechtspraak. 
Wanneer de vrederechter erin slaagde te bemiddelen tussen twee partijen die een conflict hadden, 
werd er een overeenkomst voor hem gesloten. De minuut-akten van dit soort overeenkomsten zijn 
terug te vinden in de serie minuten van akten met de daarbij behorende repertoires die zich in het 
archief bevinden. Dat is ook het geval met de schriftelijke neerslag van andere buitengerechtelijke 
activiteiten van de vrederechter.  
Dat waren:  
- ver- en ontzegeling van boedels;  
- het ontvangen van of deelnemen aan beraadslagingen van familieraden, o.a. over benoeming van 
voogden en curators voor afwezigen, handlichting, voogdij en curatele, alsmede alle zaken 
aangaande minderjarigen;  
- het afnemen van eden van voogden en curators;  
- het nummeren en waarmerken van de minuut-registers van notarissen en deurwaarders;  
- het bekrachtigen van getuigschriften van goed gedrag;  
- het afgeven van akten van bekendheid wanneer iemand in het huwelijk wil treden en geen 
geboorteakte kan overleggen;  
- het opmaken van een akte waarbij een ouder zijn of haar zoon van vijftien jaar of ouder uit de 
ouderlijke macht ontslaat;  
- het voor gezien tekenen van exploiten aan de staat of andere overheden;  
- het ten overstaan van de vrederechter houden van verkopingen van roerende en onroerende 
goederen, zoals blijkt uit de archieven.  
 
De archieven 
De archieven van de vredegerechten zijn alle klein tot zeer klein. Ze bevatten een grote algemene 
serie akten en/of vonnissen met toegangen daarop, de zogenaamde repertoires. Evenals bij de 
rechtbanken van eerste aanleg en koophandel zijn ook in deze archieven vonnissen in de 
audiëntiebladen geschreven, tenzij anders is aangegeven.  
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Wat bij de vredegerechten onder het hoofd burgerlijke zaken staat, zijn zaken waarin partijen een 
werkelijk geschil hadden.  
De archieven van de maires (burgemeesters) als voorzitters van de rechtbanken van enkele politie 
bevinden zich mogelijkerwijs in de gemeentearchieven.   
 
Samenstelling en bevoegdheden van de Rechtbank van eerste aanleg  
De samenstelling van de rechtbanken van eerste aanleg varieerde naar gelang de belangrijkheid van 
de plaatsen waar ze gevestigd waren. Wanneer er inclusief de president zeven of meer rechters 
waren, werden ze in twee of meer kamers gesplitst. Blijkens de archieven bestonden de Rechtbanken 
van Eerste Aanleg te Breda en Eindhoven uit drie of vier rechters waaronder de president, daarnaast 
waren er ook drie plaatsvervangend rechters. In 's-Hertogenbosch fungeerden er zeven rechters 
waaronder een president en vicepresident. Er waren drie of vier plaatsvervangend rechters. Bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 's-Hertogenbosch had men twee kamers, bij de Rechtbanken van 
Eerste Aanleg te Breda en Eindhoven elk één.    
 
Voor Eindhoven, zie het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg inventarisnummer 551, 
bevattende het proces-verbaal van installatie van de rechtbank. Verder de presentielijsten 
inventarisnummer 707.  
Voor ’s-Hertogenbosch zie het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg inventarisnummers 793 
en 794, de notulen van de vergaderingen van de Rechtbank. Hieruit blijkt dat de Rechtbank op 22 
augustus 1814 in twee kamers werd gesplitst. Verder blijkt uit de rest van de notulen dat er zeven 
rechters zijn geweest. Een van de rechters trad op als rechter van instructie. Alle rechters waren 
jurist. Het openbaar ministerie bestond uit een keizerlijk procureur, na 1813 officier van justitie 
geheten, met één plaatsvervanger, wanneer de rechtbank uit één kamer bestond, zoals in Breda en 
Eindhoven, en twee plaatsvervangers, wanneer er twee kamers waren, zoals in 's-Hertogenbosch. De 
rechtbanken beschikten ook over griffiers met hun klerken.  
 
In burgerlijke zaken was de rechtbank bevoegd in alle zaken die niet waren voorbehouden aan 
andere rechterlijke instanties zoals de rechtbanken van koophandel en de vredegerechten. In 
strafzaken berechtte ze de wanbedrijven.  
De rechtbanken van eerste aanleg hadden ook buitengerechtelijke taken. Ze hadden toezicht op de 
procureurs, notarissen en deurwaarders in hun gebied. Voor de rechtbanken werden diverse 
ambtenaren beëdigd, alsmede deskundigen. Ook de juiste aangifte voor het recht van successie werd 
beëdigd.  
Allerlei stukken werden gedeponeerd ter griffie, alwaar ze voor gebruik ook gelicht werden. Zegels en 
notariële repertoria werden ter griffie bewaard. Zo ook handtekeningen van notarissen en 
gemeentelijke autoriteiten, evenals akten van huwelijksvoorwaarden en van vennootschap.  
De griffier van de rechtbank van eerste aanleg vervaardigde ook de tienjaarlijkse tafels van de akten 
van de burgerlijke stand. Men kon bij akte, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg verleden, 
een nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Ter griffie 
werden ook beslagen overgeschreven en verklaringen van diverse aard bij akte vastgelegd, akten van 
borgtocht opgemaakt, alsmede akten van overgave van holografische testamenten.  
 
Alfabetische lijst van Brabantse gemeenten 1815-1838  
Arrondissement Breda  
Kanton Bergen op Zoom  
Gemeenten: Bergen op Zoom,Halsteren, Huijbergen, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht en 
Hinkelenoord, Putten, Woensdrecht, Wouw.  
Kanton Breda  
Gemeenten: Breda, Princenhage, Teteringen.  
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Kanton Ginneken  
Gemeenten: Alphen en Riel, Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Rijen, Ginneken en Bavel, Rijsbergen, 
Zundert en Wernhout.  
Kanton Oosterhout  
Gemeenten: Geertruidenberg, Made en Drimmelen, Oosterhout, Terheijden.  
Kanton Oudenbosch  
Gemeenten: Dinteloord en Prinsenland, Etten en Leur, Hoeven en Sint-Maartenspolder, Oudenbosch, 
Oud- en Nieuw-Gastel.  
Kanton Roosendaal  
Gemeenten: Roosendaal en Nispen, Rucphen en Vorenseinde, Steenbergen en Kruisland.  
Kanton Zevenbergen  
Gemeenten: Fijnaart en Heijningen, Hoge en Lage Zwaluwe, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad, 
Zevenbergen.  
 
Verklarende woordenlijst  
Arbitrale vonnissen: zijn uitspraken in geschillen door deskundige of wijze mensen die door partijen 
zijn aangewezen of door hun toedoen zijn aangewezen. Deze vonnissen werden door de rechtbank 
bekrachtigd.  
Audiëntieblad: is een proces-verbaal of verslag van een terechtzitting door de griffier gehouden en 
door de president van de rechtbank, hof of de vrederechter ondertekend. Hierop kunnen ook 
volledige vonnissen voorkomen. Ook kan het zo zijn dat slechts staat aangetekend dat op een 
bepaalde dag slechts een vonnis is uitgesproken. De tekst van het vonnis wordt dan niet opgenomen. 
De voornoemde definitie van audiëntieblad doet echter sterk aan de definitie van rol denken zoals 
die in de archiefterminologie wordt gebruikt. Toch spreken we in deze inventarissen over 
audiëntieblad en niet over rol.  
Conclusies: zijn stukken die in een burgerlijke zaak door de procureurs namens partijen aan de 
rechtbank worden overgelegd en die de uiteenzetting van de zaak, de omschrijving van het conflict 
en hun standpunt bevatten. Men heeft conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek etc. Meer in 
het algemeen kan men zeggen dat het processtukken zijn door partijen opgesteld en ingediend.  
Homologatie: is bevestiging of goedkeuring door de rechtbank van overeenkomsten of besluiten, bv. 
van een accoord tussen de schuldeisers en de curator in een faillissement of van een besluit van een 
familieraad.  
Kwaliteiten: bevatten alle gegevens die tot een vonnis geleid hebben verenigd in één geschrift. 
Vandaar dat er sprake is van kwaliteiten voor, van of tot een vonnis. Zo vindt men er conclusies van 
partijen, meestal geheel uitgeschreven, beslaglegging door een of meer der partijen, 
procureurstelling, een beschrijving van wat er in een proces gebeurd is, activiteiten van advocaten en 
procureurs, uiteenzetting van de casus, uitgebrachte exploiten, verklaringen van partijeen en/of 
getuigen, gerechtelijke uitspraken en handelingen, rekesten, rechtshandelingen van partijen, eerdere 
vonnissen van (andere) gerechten, zeker wanneer er sprake is van appel, uiteenzettingen van de 
feiten en het stellen van de rechtsvraag of vragen.  
Rechter van instructie: is een lid van een rechtbank van eerste aanleg dat belast is met het onderzoek 
in strafzaken dat aan de terechtzitting voorafgaat (het zogenaamde vooronderzoek). Ons huidige 
wetboek van strafvordering noemt hem rechter-commissaris.  
Remise: kan twee betekenissen hebben; ten eerste uitstel, hetzij van betaling, hetzij voor het 
verrichten van bepaalde processuele handelingen die binnen zekere termijn moeten geschieden; ten 
tweede te innen betaling, geldovermaking of geldzending.  
Syndicus: is een bewindvoerder, administrateur (over een vermogen of boedel) of een 
vertegenwoordiger. Bij faillissement is het de voorloper van onze huidige faillissements-curator. In de 
jaren 1811-1838 kende men die term nog niet. Men noemt hem provisioneel wanneer hij slechts 
voor beperkte tijd is aangesteld.  
Verhoor op feiten en vraagpunten: kan door elk van de partijen in een burgerlijk proces bij een 
speciale conclusie aan de rechter verzocht worden. Het verzoek is dan dat de rechter de wederpartij 
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hoort of doet horen over bepaalde nauwkeurig in de conclusie te omschrijven feiten en vraagpunten. 
De partij die gehoord wordt is tevoren van de vragen op de hoogte gesteld. Zijn antwoord mag hij 
niet voorlezen. Bij weigering tot antwoorden kan de rechter het vraagpunt als erkend beschouwen.  
Verificatie en affirmatie, processen-verbaal: Het zijn door de (griffier van de) rechtbank ambtshalve 
opgemaakte verslagen naar aanleiding van het na onderzoek gerechtelijk deugdelijk verklaren, 
bevestigen en erkennen van de vorderingen op een failliete boedel.  
 
Bron: 
Deze tekst is een gedeeltelijke overname uit de internetinformatie van BHIC ‘Rechtbanken in Noord-
Brabant, 1811-1838’: 
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=21&minr=
938779&miview=inv2&milang=nl#inv3t1,  zie verder daar: Inleiding en Inventaris. 
 
Zie ook het leerzame en leesbare artikel: Open Universiteit, Rob van Drie, Basiscursus Stamboom-
onderzoek, Leereenheid 9 Rechterlijke archieven met een fraai onderzoeksvoorbeeld: 
https://www.ou.nl/Docs/Opener/CW/Stamboomonderzoek/16%20leereenheid%2009.pdf. 
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Dit boek is voor wat betreft de basale gegevens aangaande de familiegeschiedenis Bette(n) 
voornamelijk gebaseerd op archiefbronnen, welke zijn ondergebracht in: 
  
Het Markiezenhof, Historisch Centrum, Steenbergsestraat 6, 4611 Bergen op Zoom 
Tel. 0164-277040; http://www.markiezenhof.nl 
Regionaal Archief West-Brabant (RAWB): Beukenlaan 1d, 4731 CD  Oudenbosch.  
Tel.: 0165-331283; http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl; 
N.b. Per 1 april 2016 sluit Regionaal Archief West-Brabant definitief. De archiefdiensten van Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch 
fuseren per 1 juli 2016 tot het West-Brabants Archief. Bij deze fusie hoort ook de verhuizing van de fysieke archieven van RAWB naar het 
nieuwe depot in Bergen op Zoom. De nieuwe locatie van het West-Brabants Archief, het Koetshuis van het Markiezenhof-complex, zal juli 
2016 nog niet gereed zijn. De dienstverlening van het West-Brabants Archief zal daarom vanaf dinsdag 5 juli plaatsvinden in het 
informatiecentrum van het Markiezenhof aan de Steenbergsestraat 6 in Bergen op Zoom (zie hierboven).  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC; webiste met chat-mogelijkheid)  
Zuid-Willemsvaart 2, Postbus 81, 5201 AB ’s Hertogenbosch 
Tel. 073-6818500; http://www.bhic.nl 
Stadsarchief Gemeente Breda: Parade 12 (ingang via het Breda’s Museum), 4811 DZ Breda 
Tel.: 076-5294420; http://www.stadsarchief.breda.nl 
Het Utrechts Archief: Hamburgerstraat 28; 3512 NS Utrecht 
Tel: 030-286 66 11; http://www.hetutrechtsarchief.nl 
Voor (persoons)gegevens betreffende bv. Zevenbergen of Terheijden:  
Regionaal Archief Tilburg: Bezoekadres: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg 
Tel.: 013-5494570; http://www.regionaalarchieftilburg.nl 
 
Verder zijn publicaties geraadpleegd uit verschillende genealogische bronnen, geschiedkundige 
jaarboeken van heemkundekringen, genealogie- en familiewebsites. Uiteraard is het werk van de 
Cultuurhistorische Vereniging ‘Nyen aenwas van Nassau’ Dinteloord en Prinsenland van belang, 
zeker ook door de belangrijke uitgave van de jaarboeken (mij in 2016 als laatste bekend: jaarboek 
2013 jaargang XXI, secretariaat Pr. Marijkestraat 19, 4671 GB Dinteloord).  
Daarbij Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, mede door de belangrijke uitgave van de 12-
delige serie Uit het verleden van Fijnaart, welke ook in de literatuurlijst is opgenomen. 
Documentatiecentrum:  Veluwestraat 2, 4794 AB Heijningen, 
email heemkring-fh@kpnmail.nl; website: http://heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl 
 
Aan diverse Brabantse archieven en historische websites ben ik dank verschuldigd, vanwege de 
internetmogelijkheden die zij aanbieden. Te denken valt onder meer aan:  
Thuis in Brabant (veelzijdige website met een schat aan Brabantse collecties en biografieën) 
 http://www.thuisinbrabant.nl 
 
Algemene genealogische bronnen in de breedst mogelijke zin zijn te raadplegen in de (digitale) 
studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie: Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 22, 
2595 BE Den Haag 
Tel.: 070-3150500 (algemeen), 070- 3150570 (genealogie); http://www.cbg.nl 
 
Historisch onderzoek begint op www.archieven.nl, de website, waar honderden kilometers archief-
materiaal digitaal zijn te doorzoeken: 80 deelnemende organisaties, meer dan 90 miljoen 
beschrijvingen van archiefstukken, waarvan meer dan 47 miljoen personen en de adressen van meer 
dan 2900 historische instellingen of websites.  
Op WieWasWie.nl kun je onderzoek doen naar de geschiedenis van je familie op basis van 
historische documenten uit een groot aantal erfgoedinstellingen: https://wiewaswie.nl 
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