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Woord vooraf 
 
 
Dit verhaal gaat over sporen.  
Het vertelt van de sporen die mijn voorouders hebben nagelaten. In dit geval een polderboer 
en zijn gezin uit het West-Brabantse Fijnaart, in de achttiende eeuw.  
Het is begrijpelijk wanneer iemand vraagt: waar komt die drijfveer voor genealogie vandaan, 
het verlangen om zo in het verleden te spitten? Wat bezielt je om mensen van wie niemand 
meer weet heeft, opnieuw enige bekendheid toe te schrijven? Want het zijn bepaald niet alleen 
vreugdevolle zaken die je in de archieven tegenkomt. Een van de paradoxen bij historisch 
onderzoek is dat juist de moeite en tegenslagen in het mensenleven voor de onderzoeker tot 
tevredenheid kan leiden vanwege gevonden resultaten. Onverwachte vondsten over het leven 
van een voorouder zijn nogal eens het gevolg van het feit dat hem of haar iets ergs overkwam. 
En wanneer de individuele tegenslag veroorzaakt wordt door een grotere rampspoed, zoals 
een oorlog of epidemische ziekte, zijn er veelal meer bronnen waar gegevens over de 
betreffende voorouder te vinden zijn. Weloverwogen archiefonderzoek en speuren via internet 
levert tegenwoordig op het genealogische erf soms heel fraaie vondsten op. Het is daarom 
buitengewoon interessant om historisch onderzoek te doen. Het heeft iets van een boeiende en 
spannende puzzeltocht. Waar komt die bezieling vandaan? Mogelijk is het een gedrevenheid 
tot begrip van je eigen innerlijke wereld. Ontraadseling van wie je zelf bent en zoeken waar je 
vandaan komt, leidt voor de liefhebbers tot een deel van de eigen historische werkelijkheid.  
 
In de boekenkasten van ons huis staan nogal wat biografieën. Boeken die vallen onder de 
categorie levensverhaal of familiegeschiedenis. Levensbeschrijvingen, al dan niet literair, 
over een persoon dan wel levensverhalen van een gezin of een familie. De term biografie 
wordt meestal gebruikt voor non-fictie, dat wil zeggen boeken waarin iemand het werkelijke 
leven van een veelal bekende of beroemde persoon probeert te beschrijven.  
 
Een biografie is verhalende tekst. De auteur probeert zo leesbaar mogelijk, door samen-
voegen van feiten en gebeurtenissen, inzicht te geven in de persoonlijkheid en het karakter 
van de hoofdpersoon. Door de verhalen is zo’n boek vaak beter leesbaar dan wanneer het bij 
een droge opsomming van louter feiten zou blijven. Altijd echter zijn dit verhalen waarin een 
buitenstaander probeert het leven van iemand anders weer te geven. En dan kan zijn of haar 
familie nog zo hebben meegewerkt, of dan kunnen er nog zo veel egodocumenten beschikbaar 
zijn, garanties biedt het niet dat de auteur er niet teveel eigen inkleuring aan geeft.  
 
De tastbare gegevens, de sporen die onze voorouders hebben nagelaten, heb ik getracht zo 
goed mogelijk aan te dragen en te waarderen. Daarbij voer ik geen van de mensen om wie het 
gaat sprekend in. De enige die terzijde spreekt, vraagt of toelicht ben ikzelf. Soms 
concluderend, soms voorzien van informatie uit de tweede of derde hand. Op die manier heb 
ik van grote afstand in de tijd geprobeerd toch een redelijke beschrijving van Johannis Betten 
en zijn gezin te geven. Vanuit verschillende perspectieven. Dit boek vraagt om rustig lezen. 
Soms moet de lezer teruggrijpen op eerdere tekst, om zo de familiegeschiedenis te leren 
kennen en het verhaal te gaan begrijpen. Door vanuit verschillende gezichtspunten dit ene 
gezin in de bestaansgeschiedenis te bestuderen, krijgt het geheel een repetitief karakter. Deze 
bewuste herhalingen zijn debet aan de beschrijvingskeuzen. De inhoudsopgave maakt daarvan 
de grote lijnen zichtbaar. Waarom die keuze voor verschillende perspectieven? Om zo de 
gegevens elkaar te laten aanvullen en te verrijken met bronnen die ieder voor zich soms maar 
weinig zeggen. Op deze wijze komen gewone mannen en vrouwen uit een Brabants 
polderdorp in beeld.  



Langzamerhand verschijnt er een gezin voor ons geestesoog en leren we een aantal dingen 
over de manier waarop zij geleefd hebben. Schetsen van verre familieleden, die ik op deze 
wijze heb getracht te ontworstelen aan het duister van de eeuwen. 
 
Naar mijn beste weten en gevoelen is dit werken aan historisch-genealogisch onderzoek en 
het schrijven van een monografie over een voorouder de verwerking van een verlangen. Het is 
voor mij een vorm om werkelijkheid te verbeelden die we niet meer kunnen zien en die toch 
wel degelijk aan de onze ten grondslag ligt. Zulk terughalen van wat door de tijd verloren lijkt 
gegaan, intrigeert mij.  
Tegelijkertijd is genealogie een zoektocht naar de wortels van het eigen bestaan. Het is een 
vreemd verlangen zich een idee te vormen over voorvaders en -moeders. Uit te vinden in 
welke omgeving ze leefden en onder welke omstandigheden zij opgroeiden. Te zoeken naar 
de achtergrond van hun doen en laten. Er iets van te ontdekken hoe zij hun leven invulling 
gaven, dan wel probeerden te overleven en een bestaan trachtten op te bouwen. Weet hebben 
van je familiegeschiedenis verheft het heden voor wie de zin ervan aanvoelt. Je leert begrijpen 
dat je in een groter verhaal bent opgenomen. De geschiedenis is volgens de Romeinse 
redenaar Cicero de leermeester van het leven. En gelijk heeft hij wat mij betreft. 
 
Mogelijk heeft het onderliggende verlangen voor mij ook iets van een hang naar de 
levenssfeer van mijn ouders, die me goed deed. Ik beschouw mijn vader en moeder als 
bijzondere mensen, in al hun eenvoudige, gewone en gelovige leven. Als eerbewijs voor hen 
en het voorgeslacht (in dit geval van vaders kant), probeer ik er opnieuw iets van op te diepen 
en daar vorm aan te geven. In dit boek vormt deel I het verhaal van de familiegeschiedenis 
van deze voorvader Johannis, deel II handelt over de nalatenschap van dit gezin en deel III 
geeft iets weer van de bredere Brabantse context waarin zij leefden.  
Zo ontstonden al een paar boeken. Over de oudstbekende Belgische voorvader van deze 
Bette’s: Jacobus Betten, een genealogisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg, 
Veenendaal 2003; verder een tweeluik over mijn vader: Hubertus Marinus Bette, een 
familiegeschiedenis, Veenendaal 2007/2008. Een Familieboek Bette (genealogische lijsten en 
overzichten) en een Familieboek Dubel (de moederskant) zijn voortdurend in bewerking.  
 
Ik geniet als amateur al vele jaren van deze bezigheid, in het bijzonder in de tijd waarin ik ben 
stilgezet bij de verwondering om het leven zelf. Dankbaarheid is zeker ook een drijfveer, 
vanwege het gegeven leven. Van de geschiedenis valt te leren dat het niet alleen van belang is 
welke weg je in het leven kiest en gaat, maar zeker ook welke sporen je daardoor achterlaat. 
Want dat geldt niet alleen voor hen, maar voor ieder van ons. 
 

           
J.C. Bette 
Veenendaal, mei 2014 
www.jcbette.nl  
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JOHANNIS BETTEN (1730-1793) 
een genealogisch-historisch onderzoek 
in het achttiende eeuwse West-Brabant  
 
 

 
 
Voor de geschiedenis van Johannes Bette1 gaan we in de tijd terug naar het eind van de 
zeventiende en het geheel van de achttiende eeuw. De plaats van gebeurtenissen zal zich 
aanvankelijk beperken tot het Brabantse landschap van de garnizoensplaats Willemstad en de 
oude stad Breda. Het leven van Johannes wordt echter hoofdzakelijk geleefd in de polders 
rond het dorpje Fijnaart. Tijdens de achttiende eeuw bewogen de mensen die wij tot onze 
voorouders mogen rekenen zich in deze contreien, die wij nu West-Brabant noemen.  
 
Johannes is in het vestingplaatsje Willemstad geboren. De grote stad Breda functioneerde 
voor Brabant in die tijd als een van de belangrijkste plaatsen voor dit deel van de provincie. 
Daar was dan ook het militaire gezag gelegerd van het detachement soldaten waarbij 
Johannes’ vader Jacobus Bette werk vond. Het legeronderdeel waarin hij diende was dan wel 
in Willemstad ondergebracht, voor belangrijke zaken moesten de soldaten toch steeds terug 
naar de officieren in Breda en dat betekende in die tijd ruim zes uur reizen.  
 
Hoeveel inwoners hadden deze plaatsen in de achttiende eeuw? Tijdens de volkstelling van 
1795 had Willemstad 1295 inwoners, voor Fijnaart telde men in huizen en hoeven er 1105. 
Bij een toenmalig gemiddelde van 5 personen per huisgezin komt dat voor Fijnaart neer op 
ongeveer 150/200 gezinnen. Breda heeft dan met garnizoen zo’n 9000 inwoners. Duidelijk 
wordt: in het polderdorpje Fijnaart van zeg maar 1750 kende men elkaar van haver tot gort.  
 
De belangstelling voor de geschiedenis van onze familie gaat in dit geval uit naar het verre 
verleden.2 Wat weten we over onze Brabantse voorvader Johannes Bette(n)? Van belang is 
eveneens wat bekend is over zijn vader Jacobus en z’n moeder Francijntje. Het zijn vragen 
aangaande wat ik noem ‘onze oudst-bekende voorouders’. Wat was die bouwman uit Fijnaart 
voor een mens? Een loslopende flierefluiter of een hardwerkende protestantse boer die voor 
zijn gezin wilde zorgen? Was Johannes’ vader Jacobus een arme katholieke Belg die in het 
Staatse Leger zijn brood zocht te verdienen of een avonturier die de wereld wilde verkennen? 

                                                 
1  De voornaam Johannis (doopbericht van Willemstad) komen we in (West)-Brabant en Breda vele malen tegen, 
zeker bij rooms-katholieke families. Het kan een minimale aanduiding zijn van de religie van stamvader Jacobus. 
Voor wat de familienaam betreft: oudere en de Belgische naamsaanduidingen geven Betten, wat door enkelen in 
het geslacht lang is volgehouden. Regelmatig heten dezelfde naamdragers uit de familie Bette, Betten en zelfs 
Bedde komt voor. Deze verscheidene naamsaanduidingen zeggen iets van de verstaanbaarheid bij het uitspreken 
van de achternaam. Ik gebruik de namen Johannis, Johannes en Jan, Bette en Betten ‘door elkaar’, veelal naar 
gelang en per situatie het in de boeken door handtekening of aantekening is vastgelegd. Voor 1811 bestond er 
geen uniforme naambeschrijving. De context laat daarbij voldoende zien over wie het gaat.  
2 Zie de monografie over de oudst bekende voorvader mijn monografie Jacobus Bette, een genealogisch-
historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg, Veenendaal 2003 en voor de meest nabije 
familiegeschiedenis zowel als voor het brede perspectief mijn Hubertus Marinus Bette, een familiegeschiedenis, 
deel I en II’. Veenendaal 2007 en 2008. 
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En dan een hervormde weduwe uit Willemstad die in Breda met een soldaat trouwt? Eerst 
gewoon voor schout en schepenen, maar later nota bene in een katholieke kerk… Wat steekt 
daar achter? Hoeveel kinderen hebben ze gekregen, Jacobus en Francijntje? 
Het eerste deel van dit levensverhaal zal gaan over de ouders van Johannes, om zo het beeld 
van milieu en ouderlijk gezin in het oog te krijgen. Dan komt het leven van Johannes aan bod 
en vandaaruit krijgen we zicht op de volgende generaties. Het begint wat betreft de gegevens 
(die iedereen kan nazoeken3) allemaal bij een aantekening van wat er plaats vond op een 
zondag tijdens een Hervormde kerkdienst in het Brabantse Willemstad… 
 
HET OUDERLIJK GEZIN VAN JOHANNES BETTE  
 
Johannes Bette wordt eind januari of begin februari van het jaar 1730 geboren (zoals later zal 
blijken als tweede kind) in het gezin van de Belgische vader Jacobus Bette(n) en de Brabantse 
moeder Francijntje Knook. De eerste berichten van zijn leven komen we tegen in een van de 
oude  Doopboeken van de Hervormde Kerk van Willemstad4, waar we lezen: op 5 februari 
1730 wordt ‘den soon gedoopt, johannis. V. Jakob bette M. Francijntie knook’.5 
 

 
 

Eerst komt de geschiedenis van Johannes’ moeder en vader in beeld, om daarna met de 
levensgeschiedenis van ‘onze’ een-na-oudst-bekende voorvader Johannes verder te gaan. 
 
Voormoeder Francijntje Knook is geboren in Zevenbergen en op 29 mei 1689 in de 
Hervormde Kerk van Willemstad gedoopt als (eerste dochter en) kind van Jan Joosten Knook 
en Eva Jiskoot.6 Francijntje is gewoontegetrouw als vrouwelijke eersteling in gezin Knook-
Jiskoot vernoemd naar de moeder van vader Jan, te weten de bijna twintig jaar eerder 
overleden grootmoeder Francijntje Cornelisse Timmermans (1622-<1670). 
 

 

                                                 
3 De bronnen voor deze monografie zijn hoofdzakelijk verkregen uit de gemeentearchieven die bewaard worden 
in het Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch (RAWB); tenzij anders aangegeven. Het adres van dit 
archief is Beukenlaan 1d, 4731 CD Oudenbosch, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl.  
4 DTB Willemstad NH Dopen 1702-1730 (deel 4); 5-2 1730, N.H. heette in die tijd  ‘Gereformeerde Kerk’. 
5 Uit ‘Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Willemstad 1645-2006 door Regis Delahaye 
(2006), gewijzigd en aangevuld door Theo Marcelis (2010)’ kunnen we opmaken dat het hier hoogstwaar-
schijnlijk gaat om een doopbediening door de oude dominee Rombout van der Vis, welke predikant de gemeente 
van Willemstad diende van 1706 tot 1730, in welk jaar hij emeritus werd verklaard.  
6 DTB Willemstad NH Dopen 1664-1702 (deel 3); 29-7 1689.  Het familieregister ‘Knook uit West Brabant’ (op 
dit moment in revisie, maar in oude vorm bij mij aanwezig) geeft een breed overzicht van deze familie.  
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In het trouwboek van Willemstad komen we Francijntjes eerste huwelijk tegen7, namelijk op 
24 juni 1719 als ze met Gijsbert Jacobsen Wijnen (geb. 1695) bij ondertrouw ter attestatie 
wordt ingeschreven om op 16 juli 1719 in ‘de Klundert’ te trouwen. Ze staat dan opgetekend 
als ‘Francijntie Jansen Knook de Oudste’. Gijsbert Wijnen blijkt geboren in de Nassaupolder 
onder de Klundert, terwijl hij op het moment van zijn huwelijk woonachtig is in Zevenbergen. 
Francijntje wordt bij deze ondertrouw aangetekend als geboren en te wonen onder 
Zevenbergen8. Daarbij lezen we dat ‘de geboden (afkondigingen van het aanstaande huwelijk) 
in Zevenbergen ongehinderd waren gegaan’, wat zoveel betekent dat zoals gewoonlijk er bij 
de drie officiële afkondigingen geen bezwaren tegen een voorgenomen en bekend gemaakt 
huwelijk zijn ingebracht.  
 
De laatste regel van onderstaande afdruk van de inschrijving van hun ondertrouw is hieronder 
niet te zien, maar daar wordt nog bekend dat Gijsbert en Francijntje door de dominee op 16 
juli 1719 in de Klundert in het huwelijk zijn ‘getrouwd’, wat feitelijk wil zeggen dat het 
huwelijk daar en toen kerkelijk is bevestigd en ingezegend. Opmerkelijk is verder dat we 
lezen waarom de predikant toch al in de Klundert was, namelijk vanwege het feit dat hij daar 
preekte ‘om de dood van mijn schoondochter’. Een privé-doorkijkje in het leven van deze 
predikant, waarbij je je af kunt vragen waarom hij het neerschreef. Wij weten het tot op 
heden! Bij haar eerste huwelijk is Francijntje Knook 29 jaar oud. 
 

 

                                                 
7 DTB Willemstad NH Trouwen 1700-1722 (deel 8); 24 juni 1719. 
8 Geboren onder Zevenbergen en Hervormd gedoopt in Willemstad is niet zo bevreemdend. Het kan wijzen op 
het volgen van een religieuze voorkeur (prot. kerk, predikant) die niet in Zevenbergen vertegenwoordigd was.  
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Gijsbert Wijne en Francijntje Knook krijgen twee dochtertjes: Elisabeth wordt Hervormd 
gedoopt op 10 december 1721, zie de kopie uit het doopboek hieronder en ruim twee jaar later 
haar zusje Eva op 6 februari 1724. Elisabeth zal vernoemd zijn naar haar grootmoeder, de ons 
onbekende moeder van haar vader Gijsbert, terwijl Eva de voornaam van grootmoeder van 
moederskant: Eva Jiskoot voortzette. Van beide meisjes is na breed onderzoek in de analen 
niets meer terug te vinden! Dit doet veronderstellen dat ze beiden jong gestorven zijn.  
Hoe vreemd ook, maar eveneens van hun vader Gijsbert Wijne(n) is verder niets terug te 
vinden.9 Echter bij de ondertrouw van Francijntje Knook met haar tweede man, onze op dit 
moment oudst-bekende voorvader Jacobus Bette, wordt in de ondertrouwakte van 25 mei 
1726 vermeld dat Francijntje ‘de weduwe (is) van wijlen Gijsbert Wijne’. Gijsbert zal dus 
tussen de verwekking van zijn dochtertje Eva, zeg maar medio 1723 en begin 1726 zijn 
overleden. Wanneer Francijntje dan in de zomer van 1726 voor de tweede maal in het 
huwelijk treedt, is ze mogelijk een jaar of langer weduwe en 36 jaar oud en hoe dan ook 
moeder van twee kinderen (geweest?).  
 

             
 
 

Uit bovenstaande doopaantekening van Francijntjes eerste kind, Elisabeth Wijne10 blijkt 
trouwens ook nog iets opmerkelijks, namelijk dat de hoogzwangere Francijntje de zondag 
voorafgaand aan de week waarin ze zelf zou bevallen nog in de Hervormde kerk van 
Willemstad aanwezig was. Namelijk als getuige bij de doop van ene Neeltje van Aalst, een 
kindje waarvan de vader Nuijt Paulisz van Aalst blijkbaar veertien dagen daarvoor overleden 
is (blijkens het eerste woord na de aanduiding V voor de vadernaam:  ‘Doodt’,  en daarna: 
‘den 16’) en van welke Neeltje de moeder Nijsje Rotappel heet. Deze moeder wordt bij 
eerdere doopaantekeningen tussen 1713 en 1721 Elisabeth Nijsse, Lijsbeth, Elisabeth en 
Elisabeth Nijs genoemd en zal anderhalf jaar later op 6-6 1723 opnieuw trouwen en dan met 
ene Jasper Jansen Hartman, met wie ze tussen 1724 en 1730 nog vier kinderen geboren doet 
worden. Wat er al niet uit de oude boeken naar voren komt… 

                                                 
9 Dit kan van doen hebben met het ontbreken van een deel van het archief van de Hervormde Gemeente van 
Willemstad, zie ‘Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Willemstad 1645-2006’. 
Voor een handleiding (en Fundgrube) op het gebied van de beschrijving van kerkelijke archieven: J.G .J. van 
Booma, ‘Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland’, Den Haag (C.B.G.) 1994.  
10 DTB Willemstad NH Dopen 1702-1730 (deel 4) 10-12 1721. 
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Marktplein en Grote Kerk te Breda ong. 1650 
 
 
Hoe Francijntje de Belgische soldaat Jacobus Bette heeft leren kennen, weten we niet. Wel is 
het bekend dat soldaten in Willemstad niet alleen in de kazerne gehuisvest werden, maar ook 
bij burgers onderdak vonden. Keuterboeren bouwden soms een klein huisje in hun achtertuin 
om zo door middel van de redelijk vaste huuropbrengsten van soldaten wat beter in het 
dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze niet meer zo jonge weduwe ging een 
relatie aan met onze oudste voorvader Jacobus Bette, wiens garnizoen in Willemstad gelegerd 
was. Omdat we Jacobus’ geboortedatum niet kennen, weten we van zijn leeftijd weinig of 
niets. 
 
Jacobus Bette en Francijntje Knook 
Voor ‘vader Jacobus’ Bette verwijs ik naar de monografie onder zijn naam11, maar niet nadat 
we de eerste bewijzen van liefde tussen Jacobus en Francijntje onder ogen gehad hebben: de 
ondertrouwakte van 25 mei 172612, waarin tevens staat dat (na drie zondagse afkondigingen)  
op 9 juni 1726 de attestatie werd afgegeven om ‘tot Breda of elders te trouwen’. 
 

 
 

                                                 
11 J.C. Bette, Jacobus Bette, een genealogisch-historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg, 
Veenendaal 2003. 
12 DTB Willemstad NH Trouwen 1722-1732 (deel 9); 25 mei 1726. 
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Breda was de garnizoensstad waar het legeronderdeel waarin Jacobus diende tussen 1725 en 
1728 haar standplaats had. Jacobus was om het in moderne termen te zeggen ‘gedetacheerd’, 
wat wil zeggen dat hij soldaat was in een detachement dat in Willemstad was ondergebracht. 
Maar voor zaken als een huwelijk moest men allereerst bij de commandanten van het 
regiment zijn. Vandaar dat we de huwelijkssluiting voor schout en schepenen in de Grote of 
Onze Lieve Vrouwekerk van Breda in de trouwboeken aldaar terugvinden: op de zomerse 
zondag van 16 juni 1726 gaven Jacobus Bette en Francijntje Knook elkaar daar het ja-woord. 
Getuigen worden bij dit huwelijk niet vermeld.13 
    

           
 

Koor Grote Kerk Breda 1850 en 1860 
 

Het huwelijk van Jacobus en Francijntje wordt in Breda gezegend met de geboorte van een 
meisje, dat ze de voor protestanten tamelijk ongebruikelijke naam Alijdis geven. Ook hier 
zien we hoogst waarschijnlijk de traditie van het vernoemen van voorouders om de hoek 
komen. De naam Aleidis kwam in rooms-katholieke streken veel vaker voor, maar wordt in 
Willemstad, Fijnaart e.o. in het geheel niet gevonden! Het zal betekenen dat dit meisje Bette 
naar een van Jacobus’ grootmoeders (van mannelijke of vrouwelijke kant) vernoemd is. Bij de 
doop van Alijdis (ook wel als Aleidis gespeld) komen we tevens twee getuigen op het spoor 
waarvan de woonplaats zeer waarschijnlijk naar het Belgische Kaulille of daaromtrent 
verwijst.14 De tastbare bewijzen van deze gezinsstichting van Jacobus en Francijntje vinden 
we in de archieven van Breda terug.15 
 
1. Huwelijk voor schout en schepenen in de Grote Kerk van Breda van Jacobus Bette  
bruidegom op zondag 16 juni 1726 Breda 
Plaats: Breda  Bron: GABreda 
DTB-nr: 42, folio: 198 
Datum ondertrouw: 1726-06-09 
Datum huwelijk: 1726-06-16 
Attestatie van: Willemstad 1726-06-09 
Naam BRUIDEGOM: Jacobus Bette Naam BRUID: Francijntje Knook 
Opmerkingen: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 A-Bez. Getuigen bij Huwelijk zijn niet vermeld. 

                                                 
13 GA Breda, DTB 42 fol. 198 (Trouwboek NH Grote Kerk 1711-1731) met attestatie ondertrouw van 
Willemstad 09-06 1726; huwelijk 16-06 1726. 
14 Zie voor verdere gegevens rond het burgerlijke huwelijk van Jacobus en Francijntje, zoals gesloten in de Grote 
Kerk van Breda , de kerkelijke huwelijksbevestiging in de roomskatholieke parochiekerk aan de Waterstraat en 
de doop aldaar van hun eerste kindje Alijdis en de twee Belgische getuigen: ‘Jacobus Bette, s.v.. pag 5-9.  
15 Kopieën van deze akten zijn aanwezig in mijn archief. 
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2. Huwelijksbevestiging en inzegening door de pastoor van de RK Parochiekerk Maria 
Hemelvaart aan de Waterstraat te Breda 
 
Jacobus Bette 
bruidegom op donderdag 23 januari 1727 Breda 
Plaats: Breda  Bron: GA Breda 
DTB-nr: III-95 nr. 194, folio: 65 
Gezindte bij wettelijk huwelijk: R.K.Waterstraat 
Datum huwelijk: 1727-01-23 
Naam BRUIDEGOM: Jacobus Bette 
Naam BRUID: Francisca Knocke 
Opmerkingen: Trouwboek 1713-1810 A-F Bak 294. Getuigen bij Huwelijk zijn: Joanna Stoops en 
Magdalena Rincks. 
 
3. Doop van Alijdis Bette, het eerste kindje van Jacobus en Francijntje door de pastoor van de 
RK Parochiekerk Maria Hemelvaart aan de Waterstraat te Breda.  
 
Alijdis Bette 
doop op dinsdag 22 april 1727 Breda 
Plaats: Breda  Bron: GA Breda 
Gezindte: rk 
DTB-nr: 21, fol: 124 
Naam kind: Alijdis 
Datum doop: 1727-04-22 
Man/Vrouw: v 
Naam vader: Jacobus Bette 
Naam moeder: Francisca Knoock 
Naam peter: Joannes Bette 
Naam meter: Elisabeth Winters 
 
 

       
 
 

   Breda, RK Parochiekerk Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart  
(ook wel genoemd H. Maria Hemelvaart kerk of Mariakerk)  

locatie Waterstraat 7 – begin twintigste eeuw 
interieur en Godslamp met op de achtergrond communiebank en altaar 

zijn van eind negentiende eeuw 
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Samenvatting van de basale gegevens over het ouderlijk gezin van Johannes Bette 
 
Ondertrouw Jacobus Bette en Francijntje Knook:  Willemstad  25 mei  1726 
Burgerlijk (N.H.) huwelijk Jacobus en Francijntje Breda  16 juni  1726 
Kerkelijk (R.K.) huwelijk idem   Breda  23 januari  1727 
RK Doop eerste kindje Alijdis Bette   Breda  22 april  1727 
NH Doop tweede kindje Johannis Bette  Willemstad  5 februari  1730 
 
Het op deze wijze onder elkaar zetten van de gegevens brengt het volgende naar voren:  

1. Francijntje is ongeveer zes maanden zwanger als ze samen met Jacobus door en voor 
de pastoor het huwelijk rooms- katholiek sluiten en laten inzegenen 

2. Francijntje is dan 37 jaar oud en bij de geboorte van Johannis 40 jaar 
3. In het jaar 1730 wonen Jacobus en Francijntje in Willemstad 
4. De protestantse invloed van moeder Francijntje doet zich gelden, want het tweede kind 

wordt niet rooms-katholiek gedoopt, maar in de Nederlands Hervormde kerk. 
 
 
Van Willemstad verhuisd  
In de archieven van Breda en Willemstad komen we na haar Bredase doopbewijs de naam van 
hun eerste kind, het meisje Alijdis Bette(n) (Aleidis, Aleid, Aleijt, Alida), nergens meer tegen. 
Ze is in de archieven van heel (West-)Brabant niet te vinden. Is ze jong overleden? In de 
kerkelijke archieven van Willemstad die bewaard zijn gebleven, komt na de doop van 
‘Johannis’ in 1730 het gezin van Jacobus Bette niet meer voor. Waarheen zijn ze verhuisd?  
Wie vandaag de dag genealogisch onderzoek doet, kan het antwoord op deze en zulke vragen 
gemakkelijker beantwoorden dan zeg maar tien jaar geleden toen de digitalisering nog niet 
zo’n hoge vlucht genomen had. Je kunt nu gewoon thuis inloggen op de internetwebsite van 
het Regionaal Archief West-Brabant (www.regionaalarchiefwestbrabant.nl) te Oudenbosch en 
via de zoek-machine (Zoeken op naam) ontdekken dat de eerstvolgende vermelding van 
iemand uit dit gezin er een is aangaande zoon Johannes, namelijk de huwelijksakte wanneer 
hij op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Provilij in het huwelijk treedt. Daarvan is ‘akte 
genomen’ door de Hervormde predikant van Fijnaart en Heijningen op 19 mei 1755.16 Hieruit 
kunnen we vaststellen dat in elk geval Johannes 25 jaar na zijn geboorte in Willemstad, dan 
inmiddels  in het aangrenzende polderdorp Fijnaart woont. Maar is er over de periode tussen 
1730 en 1755 in de archieven niet iets meer aangaande deze familie Bette te vinden?  
In de monografie ‘Jacobus Bette…’ schrijf ik daarover het volgende, waarmee de richting is 
bepaald: 
 
Door schuld gevonden 
Het spoor verdwijnt dan opnieuw voor een geruime tijd, zeg maar van 1730 tot in 1745. Het 
gezin is blijkbaar van Willemstad naar Fijnaart verhuisd, want daar komen we bij het 
overlijden van een winkelierster tot de ontdekking dat Jacobus Bette op de lat heeft gekocht 
en nog ‘6 guldens en 17 stuijvers boekschulden ofte Winkelinneschuld’ heeft staan. De 
beschrijving van notaris Brinkman laat weten dat het gaat om de winkel van Catalijne Vissers, 
weduwe van Hendrik van IJssel, ‘gewoond hebbende Oude molen onder Fijnaart’. Deze 
neringdoende weduwe overleed op 27 mei, terwijl een dag later, 28 mei 1745 haar boedel 
wordt opgemaakt. Er was een bakkerij met winkel waar ook ‘wollegoed, bont en linden’ werd 
verkocht. 
 

                                                 
16 Fijnaart en Heijningen NH Trouwen 1703-1787 (deel 5), 19-5 1755 
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Dit alles blijkt uit het onderzoeken van de Notariële Archieven van Fijnaart in die periode: 
Notarieel Archief Fijnaart N-1855, fol. l04 e.v. Het ging daarbij wel steeds om het nijvere 
handwerk van het in de archiefzaal doorzoeken van de dikke folianten, want van deze 
notariële archieven was nog geen digitale versie via internet beschikbaar (wel in dec. 2012). 
 

 
 

Een strenge winter (Andreas Schelfhout) 
 
Omdat ik bij het historisch onderzoek van het gezin Jacobus Bette en Francijntje Knook in 
eerdergenoemde monografie al uitvoerig beschreven heb, neem ik daaruit over wat eveneens 
voor deze levensbeschrijving van zijn zoon Johannis geldt. Het geheel wordt echter aangevuld 
met nieuwe en van belang zijnde gegevens, zoveel mogelijk in opklimmende jaren.  
 
Hoe historische archieven leemtes vullen 
Naast de zogenaamde primaire gegevens van persoonsnamen en plaatsen, data van geboorte, 
huwelijk en overlijden zijn er een heel aantal andere bronnen waaruit gegevens betrokken 
kunnen worden om de familiegeschiedenis ‘aan te kleden’. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
opstellingen van het bezit en de inventaris van onze voorouders (boedelbeschrijving17 bij 
overlijden) die we onder meer kunnen vinden in Schepen- of in Notariële Archieven.  
 
Soms komen juist uit deze soort secundaire bronnen gegevens boven water en worden 
antwoorden gegeven die elders niet te vinden zijn. Zo ook in dit onderzoek, waar vondsten in 
het zogenaamde Oud Rechterlijk Archief van Fijnaart (Dorpsbestuur en Schepenbank18) 
aantoonden waar, wanneer en met hoevelen Jacobus op een zeker moment op een bepaalde 
plaats heeft gewoond. De taxatie van personele omslag van een deel van de gemeenteschulden 
van Fijnaart (dat was een belasting voor elke inwoner) geven daarover het volgende inzicht: 
 

                                                 
17 Voor een thematisch overzicht van tal van soorten bronnen: Rob van Drie (red.), Voorouders in beeld, 
Stamboom en familiegeschiedenis, Den Haag 1997. Uitgebreide literatuur over boedelinventarissen: Boedelbank 
en Boedellexicon http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank/index.php?actie=inventaris. 
18 Zie voor lokale besturen en schepenbanken: J.G.M. Sanders, Noord Brabant… 1572-1795, p. 84 ev.; 93 ev.. 
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Bette’s  in de polders rond Fijnaart 
Jacobus Bette woont na verhuizing uit Willemstad met zijn gezin in 1734 in de 
Henriëttapolder ofwel het Boerengors19 en betaalt zijn deel aan de personele belasting als 
laatste in de rij  1:10:-, dat wil zeggen 1 gulden en tien stuivers; voor 1735 komen we dezelfde 
omslag tegen, voor 1740 op 26 augustus idem. Dit is bepaald weinig, een klein boerderijtje? 
De Henriëttapolder is een kleine polder ten Oosten van Fijnaart, ruim 70 bunder groot en van 
goede kleigrond, waar boeren hun woningen en akkers hadden gekocht of gepacht. Jacobus 
Bette was mogelijk een van de boerenpachters of zogenoemde kleine ingelanden.20 
 

 
 
Uit de inventarisatie van 1752 blijkt Jacobus verhuisd te zijn naar een huis in de polder Den 
Ouden Fijnaart waar hij aangeslagen wordt voor 1 gulden en vijftien stuivers. Voor 1753 
staat hij te boek als Cobus Bette en betaalt 2 gulden en tien stuivers, terwijl de aanslag voor 
1755 terugvalt naar 1 gulden en tien stuivers21. Direct na hem komt ene Andries Prince met 2 
gulden en tien stuivers (een buurman die we nog vaker zullen tegenkomen).  
De Oude Fijnaart is een grote polder die geheel rondom de Noord-Oost-zijde van Fijnaart ligt 
en grenst aan de Henriëttapolder, aan de rivier de Mooie Keene, aan de polder Nieuwe 
Fijnaart, aan grondgebied van Willemstad, Ruygenhil en Oude Heiningen, een klein hoekje 
Juffrouwenpolder en de polder Oude Appelaar. In het bovenstaande kaartje is de polder Oude 
Fijnaart het gearceerde rond nummer 81. In het jaar 1755 woont zoon Jan Bette in de 
aangrenzende polder ‘den Nieuwen Fijnaart’ en betaalt 13 gulden en tien stuivers. De Nieuwe 
Fijnaart grenst in het Zuiden aan de polder Oude Fijnaart, noordwaarts richting Klundert. 
Genoemde belastingen lopen door en in 1763 komt Jacobus in deze personele omslag 
registers niet meer voor. Zowel de vermindering van personele belasting bij Jacobus in 1755 
als het forse bedrag bij zoon Jan vanaf die tijd worden verklaard wanneer we behalve aan 
bezit denken aan het aantal personen in hun gezin. Dat leerde voortgaand onderzoek. 

                                                 
19 Voor de polders van Fijnaart en hun bestuur: J.G.M. Sanders (eindred.), Noord-Brabant tijdens de Republiek 
de Verenigde Nederlanden 1572-1795, Een institutionele handleiding, ’s-Hertogenbosch Hilversum 1996, p. 
317,318 en A. Delahaye, De polders van het waterschap ‘De Striene, Zevenbergen 1975. 
20 Een ingelande is een eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker e.d. van grond, water en/of gebouwen binnen een 
waterschap. Ze worden ook wel de ‘gemene ingelanden’ genoemd, waar ‘gemene’ staat voor algemene. 
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 
21 Mogelijk kan dit verklaard worden doordat Johannis (Jan) Bette in dat jaar trouwt en op zichzelf gaat wonen. 
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JOHANNES (JAN) BETTE 
 
Wat we van onze verre voorouders te weten kunnen komen, is dat wat over hen of door 
henzelf in schrift of eventueel op doek (als schilderij) is vastgelegd. Wanneer het zoals bij 
onze Bette’s gaat om een kleine boerenfamilie in de Brabantse polder, dan blijft het 
gewoonlijk bij wat er in de diverse archieven te vinden is. Prenten en schilderijen zullen ze 
van zichzelf waarschijnlijk niet hebben laten vervaardigen. De gedachte dat wij met onze 
onderzoekingen voorouders ‘in beeld krijgen’, moet dus niet al te letterlijk worden genomen. 
We krijgen een beeld van hoe ze leefden door wat ze deden en zo enig zicht op wie ze waren. 
Van Jacobus of Johannes weten we niet hoe ze er hebben uitgezien, maar dat is dan ook niet 
het voornaamste. Dat er van Jan Bette heel wat in de archieven te vinden is, wordt hierna wel 
aangetoond. Op allerlei gebied heeft hij zijn sporen nagelaten. Wij zullen proberen ze van jaar 
tot jaar na te trekken om daaruit zo goed mogelijk een beeld van deze voorvader te vormen 
 
Polderjongen 
1735 is het eerste jaar dat we lezen van de polderschapsbelasting die vader Jacobus Bette voor 
zichzelf en zijn gezin over de gronden van het Boerengors betaalt. Ze zullen daar een 
boerderijtje bewonen, gepacht of gekocht en Jacobus oefent het beroep van landbouwer uit. 
Op de kleigrond viel veel te verbouwen en een paar koeien zullen eveneens het benodigde aan 
melk en kaas hebben opgeleverd. Maar wat betekent het voor een vijfjarig kind op te groeien 
in het weidse landschap van het open Brabantse polderland? Was Johannes het enige kind of 
waren er toch ook nog een of twee stiefzusjes Wijne bij hen thuis?22 Hoe zag zo’n 
polderboerderijtje eruit?  
26 augustus 1740 woont het gezin nog steeds in de Henriëttapolder, ofwel Boerengors, want 
dan wordt Jacobus Bette daar aangeslagen voor de somma van 1.:10:0.23 
 

 

                                                 
22 Via Genlias vond ik een overlijdensbericht van een Elisabeth Wijnen die op het moment van overlijden in de 
Limburgse gemeente Schinnen 78 jaar oud is en waarvan ik geen geboortedatum in de buurt kan vinden, 
waarvan tevens de beide ouders onvermeld blijven. Regionaal Historisch Centrum Limburg Toegang 12.096, 
Inv.2, DTB aktenr.4, 31-05 1798, overlijdensplaats Schinnen. Kan er verband zijn, is Elisabeth getrouwd en 
verhuisd? 
23 Het betreft hier personele omslag of hoofdgeld, te vinden in bv. O.A. Fijnaart, inv.nrs. 609, 610, 615 (26-8 
1740), 618c, 618d, 618f, 618g. Ondertekend door Hermanus Brinkman, M. v. Mourick, P. van Loenen, Laurens 
van de Sindt, Adriaan Nelemans, Pieter Prinsschelandt en D. Hoeben. Op 25-11 1758 was het 2:10. geworden en 
tekenen J. van Doorn, Jacobus van Gelder, Cornelis Versluijs en Gerrit Moelaart (dijkgraaf en schepenen). 
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de weidevogels kievit en grutto en een polderjongen 
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Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof 
Het is zondag, 19 maart 1752. Een belangrijke dag voor Jan Bette. In het Aktenboek van de 
Kerkenraad van Fijnaart (KR 1664-1773) komen we hem op bladzijde 202 tegen als een van 
de nieuwe ‘ledematen’ van de Hervormde Gemeente te Fijnaart. Op bladzijde 112 van 
datzelfde boek blijkt waarom het in deze namenlijsten gaat: jongeren en ouderen leggen op 
een bepaalde zondag in de kerk hun geloofsbelijdenis af en antwoorden op de geloofsvragen 
van de dominee. Die zondag waarop Johannes zijn geloof beleed, was dominee Jacobus van 
den Bogaart de predikant die er leiding aan gaf. Hij zou bijna veertig jaar de Hervormde 
gemeente van Fijnaart dienen en tijdens deze zeer lange ambtsperiode was er mede door zijn 
irenische opstelling en verdraagzame manier van optreden ‘rust en vrede’ in de kerk.24  
 
Wat is dat, ‘belijdenis doen’ ofwel openbare geloofsbelijdenis afleggen? Belijdenis doen is 
zeggen wie God voor je is. Ja zeggen tegen wat je van God en zijn liefde weet en gelooft. 
Uitspreken dat je bij de Here God wilt behoren en voortaan zoveel als in je vermogen is zult 
leven naar zijn wil. Wie belijdenis doet, zegt daarmee ook dat hij of zij voor zulk leven 
afhankelijk wil zijn van het werk van de Heilige Geest in een aan je persoonlijke leven. In de 
verbondstheologie van de Hervormde Kerk betekent dit, dat wat indertijd in de kerk van 
Willemstad onder aanroeping van de naam van God over de kleine Johannes is uitgesproken 
terwijl het doopwater over zijn hoofdje stroomde, dat inhoud en betekenis van die doop van 
besprenging door Johannes nu wordt ‘overgenomen’. Jan Bette neemt voor wat het geloof 
betreft als jongvolwassene zijn verantwoordelijkheid, naar God en mensen. Tenslotte is dit het 
antwoord: belijden is doen! 
 
In de kerkelijke traditie, zoals die geldend was in de Nederlands Hervormde kerk van Fijnaart 
in de tweede helft van de achttiende eeuw, begon dat met het volgen van catechisatie. 
Catechisatie is geloofsonderwijs dat door de kerk gegeven werd aan de jongeren vanaf 
ongeveer 12 jaar. Tijdens de catechisatie-uren krijgen de jongeren veelal van de dominee 
onderwijs over de Bijbel, de geloofsbelijdenis van de christelijke kerk en uit het geloofsboek 
‘De Heidelbergse Catechismus’. De geloofsvorming van de jongeren en hun plaats in de 
gemeente, hun doen en laten in kerk en wereld, dat zijn dan belangrijke gespreksonderwerpen. 
Het gaat niet om kennis op zich, maar om het leren leven als kind van God, om uiteindelijk te 
komen tot een publieke keuze in het dienen van de Here God: de Openbare Geloofsbelijdenis. 
Hij of zij belijdt dan temidden van de kerkelijke geloofsgemeenschap het persoonlijke geloof 
in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie belijdenis doet spreekt zich uit over de 
kracht en troost die je vindt in het geloven. En verder wordt de belofte afgelegd om trouw te 
zijn in het lezen van de Bijbel, in het gebed en in het jezelf medeverantwoordelijk weten voor 
het reilen en zeilen van de (plaatselijke en landelijke) geloofsgemeenschap. Zo gaat dat.  
 
Wat houdt dat belijdenis doen dus feitelijk, dat is inhoudelijk in?  
Belijden is naspreken, hetzelfde zeggen. Beamen wat in de bijbel staat. Zeggen dat je het eens 
bent met wat God in de Bijbel zegt over jouzelf, over het leven en over de omgang met 
Hemzelf. Belijden is echter niet slechts letterlijk herhalen, maar vanwege levend geloof in je 
eigen woorden weergeven wat er (over een bepaald onderwerp) in de Bijbel wordt gezegd. 
Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Want geloven is voor waar aannemen wat 
God in de Bijbel liet opschrijven en daarnaar christelijk leven. Jongeren en ouderen die hun 

                                                 
24 Zie in J. van Doorn ‘Vierhonderd jaar…’ voor de lijst van predikanten die de Nederlands Hervormde 
Gemeente van Fijnaart en Heijningen hebben gediend gedurende een periode van 400 jaar, september 1587 tot 
en met september 1987. De Hervormde gemeente van Fijnaart was in haar ontstaan de vierde uit het huidige 
Brabant, welke zich aansloot bij de classis van Dordrecht. Ds. Jacobus van den Boogaart diende Fijnaart en 
Heijningen van november 1740 tot en met december 1779. 



  
 

14 
 

geloof in het openbaar belijden, komen uit voor de persoonlijke band die zij hebben, weten, 
voelen en vertrouwen met God, de Vader die in de hemel is. Zij voelen zich verbonden met 
God en daarom spreken zij zich over Hem uit! Dit is grote lijnen de betekenis van het ‘in de 
kerk belijdenis doen’. 
Onderstaande tekst in het genoemde boek van de Hervormde Kerk van Fijnaart geeft met de 
woorden van de predikant die de lijst begon op te schrijven de volgende aanhef over hen die 
in de vele jaren die beschreven staan geloofsbelijdenis deden. 
‘Namen van de ledematen der ware christelijke gereformeerde kerke jesu christi: in den 
Fijnaert, Hijninge ende onderhavige polders, so gelijk de selve opgenomen sijn in de eerste 
besoekinge tot het avendmaal, bij het aankomen van hunen ordinairen Herder en Leraar 
Wolradus Phillippus de la Cáve gedaan den 3.4 en 5 febr. 1672 en vervolgens in sijnen 
dienst’  
 
Dan volgen op die eerste bladzijde wel 17 namen van nieuwe ledematen uit 1672… en vele 
jaren later, van de hand van een andere predikant volgt dan de bladzijde waarop in een lijst 
van 13 namen, die van Jan Bette, net 22 jaar oud. Jan zal vele avonden van het boerderijtje in 
de Henriëtta-polder naar de Hervormde Kerk van Fijnaart zijn gelopen of te paard gereden om 
ter catechisatie te gaan. Hij kiest hier voor een leven met God zoals zijn moeder Francijntje 
(ook zijn rooms-katholieke vader Jacobus?) hem dat hoogstwaarschijnlijk heeft aangeraden en 
hopelijk voorgeleefd. Al zal het wellicht allemaal wel wat ‘gewoner’ ervaren zijn door 
Johannes. Hoe dan ook: hij is Hervormd kerklid geworden.  
 
Een vestbrief uit 1753 geeft de handtekening van Jan Betten 
Jan Bette heeft in het ouderlijk gezin blijkbaar voldoende vorming ontvangen om tot een 
zekere persoonlijkheid uit te groeien. Hij zal in Fijnaart op school zijn geweest en daar de 
benodigde basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen geleerd hebben. Mede daardoor 
en vanwege wat we nu waarschijnlijk uitleggen als een durfachtig karakter of een zakelijk 
instinct, was Johannes al vroeg in staat deel te nemen aan het volwassen leven. Wie als 
jeugdig mens eenmaal gevormd was, kon en moest in die tijd gaan werken. Iemand die zoals 
Jan in een boerengezin opgroeide, had dat meewerken op de boerderij met de paplepel in 
gekregen. Veelal moesten de kinderen met achttien jaar op eigen benen staan, al kwamen  ook 
hogere leeftijden voor. Dat Jan al vroeg ambitie toont om in het leven vooruit te komen, blijkt 
uit een akte in het Schepenbankarchief van Fijnaart, waar we lezen hoe Johannes op 21 mei 
1753, dus op 23 jarige leeftijd (!) voor de schepenen25 Cornelis Versluijs en Gerrit Moelaert 
in een vestbrief laat vastleggen dat hij een stukje grond met huisje en schuurtje koopt.26  
Zonder huis of boerderijtje kan een boer geen huishouden opzetten. Wat is  Jan van plan?  
                                                 
25 Schout en schepenen vormden in die tijd het dorps/stadsbestuur. De schout of drossaard was het hoofd van het 
gerecht en de politie in de stad of een district. Schepenen waren leden van het bestuurscollege, ten dele ook 
belast met wetgeving. De rechtbank (vierschaar) werd mede door het college van schepenen gevormd, met de 
schout als voorzitter. In schepenbankboeken werden o.m. verleden akten opgemaakt en ondertekend. 
26 Schepenbankarchief Fijnaart (Obligatie-Vestboek) inv. nr. 365, fol. 125 R en V. Bij de registratietaken van de 
schepenbank hoorde ook de registratie van de overdracht van onroerend goed binnen het rechtsgebied van de 
schepenbank. Deze registratie gebeurde met vestbrieven (‘vesten’ betekent: vast leggen in rechte). Van het 
moederexemplaar in de vestbriefregisters werden charterexemplaren uitgereikt aan de belanghebbende partijen. 
Een charter is een akte, in vroeger tijd geschreven op perkament en bekrachtigd met de zegels van de opstellers 
van de akte. In de vestbrieven staat wie wat heeft gekocht/verkocht, tegen welke prijs en voorwaarden, waar het 
onroerend goed ligt en hoe de verkoper aan het goed is gekomen. De feitelijke verkoop was al mondeling of via 
een notaris afgerond, maar de eigendomsoverdracht moest nu formeel voor de schepenbank vastgelegd worden. 
Het lokale bestuur had er belang bij te weten wie de eigenaar was van onroerend goed, onder andere voor het 
heffen van belastingen. Eigenaren konden op de vestbriefregistratie terugvallen als zij hun eigen 
eigendomspapieren kwijt waren geraakt. Na 1810 werd de verkoop en eigendomsoverdracht van onroerende 
zaken vastgelegd in de Notariële Archieven en door inschrijving in de Openbare Registers. 
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Hij koopt een huis met toebehoren, gelegen aan de Oude Fijnaartsedijk. De tekst van de 
vestbrief  Schepenbankarchief Fijnaart (SA Fijnaart inv.nr. 365 fol.125 R en V) is als volgt: 
 
Wij Cornelis Versluijs en Gerrit Moelaert Schepenen van den Fijnaard oorkonde en keur dat op 

huijde dato deses ondergetekenden voor ons gecompareerd en verschenen is 
Anthony van Deventer wondende tot Prinslant ende verklaerde hij compt te cederen en 
transporteren sulcks doende bij dese aen en ten behoeve van Jan Bette woonende onder dese 

jurisdictie die her meede compareerde de voor.. veste verklaerde te accepteeren een huijs en erve 122 
R.27 chijns staende ende gelegen op den ouden Fijnaertsen Dijk belent ten Zuijt oosten de kruijn 
van den dijk  ten Zuijt westen Anthony Esthermans ten Noordweste de barmsloot van de Heijinge 

en ten Noord oosten de wed Leendt Zegers sijnde vrij en onbelast uijtgenoomen s’heeren 
grondchijns en alle anderen jaarlijks te laste daer op g..t  gaende deselve sullen worden gesuijvert 
tot den laeste vervalle verschijndag, beloovende het en desen getransporteerde te sullen Vrijenwaeren 

en klaeren als nae regten behoort en sulks van alle verhoole Commer Evectie(?) aan tal en 
Calangie28 die daer opgeeijst ofte gepretendeert soude kunnen ofte moogen werden onder verbandt 
als nae regten,  
Eerst gemelde huijs en erve verkogt ende in koope aengestaan om en voor se So(mma) van twee en 

twintig guldens waarvan hij transportant bekende te sijn voldaen en betaelt, consenterende dus in 
‘tuijtleveren der vestbrieff met sijnselve van volle quitantie 

En naedat de drie Sondaeglike Proclamatie gedaen waere ende gepleegt sijn soodanige 

solemnitijten29 als nae costume locaal hiertoe werdende geregi…veert zo is de voors. Jan Bette int 
voors. Huijs en erve gevest ende geerft (?) als in sijn vrijen eijgen goed en den tranprtantten desen 

ontgront ende onterft nae desen Vierschaer en Regt blijvende hij geerfde gehouden te observeeren 

alle gebuurlijke regten ente constiblueren in alle soodanige laste onder verband als nae Regten  
Actum Fijnaard de eenentwintigste Meij 17 drij en vijftig 

 
 

 

                                                 
27 122 R chijns staat voor een oppervlaktemaat; de (vierkante) Rijnlandse roede (1R ≈14 m² ) en de daarbij 
behorende belastinggelden, eigenlijk de lasten die op die 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.  
28 Calangie: beschuldiging, maar ook: kwelling en: twist, zelfs gruwelfeit. 
29 Solemniteiten: plechtigheden die (vanwege plaatselijke gebruiken) bij de transactie behoren. 
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De oudst- bekende handtekening van een Bette-voorvader; Jan tekent steeds met Betten (1753) 
 
Naar de Schepenen voordat er getrouwd gaat worden 
Het is duidelijk dat de Doop-Trouw-en Begraafboeken van Fijnaart en Heijningen voor het 
verdere genealogisch onderzoek de meest basale bronnen vormen. Onze jongvolwassen 
Johannes Bette komen we echter kort voordat we van zijn ondertrouw en huwelijkssluiting 
lezen opeens en onverwacht tegen in een tweetal akten zoals gepasseerd voor de Schepenen 
en Secretaris van den Fijnaart en wel een op 28 april 1755 en een huwelijkscontract ‘den 
Eersten Meij 1755’. Zijn naam wordt daar verbonden met die van een ons onbekende Maria 
Provilij (ook soms Provilie gespeld).  
 
Het blijkt hier onder meer te gaan om het regelen van ‘de legitieme portie’, dat deel van de 
nalatenschap dat in ieder geval als wettelijk ‘kindsdeel’ moet worden gelaten; hier volgens 
een testament met betrekking tot ene Nicolaas Leest en een opstelling van huwelijkse 
voorwaarden met een bepaalde vorm van een langstlevende-testament en een 
alimentatieregeling met regeling van voogdschap m.b.t. minderjarige kinderen. Waarom is dat 
allemaal nodig, zeker als we bedenken dat dit bepaald niet de algemene gewoonte was?  
 
Uit het document blijkt, dat Jan een vrouw heeft leren kennen en haar wil trouwen. De vrouw 
met wie Johannes gaat trouwen is een weduwe, die vanwege haar eerdere huwelijk behalve 
hoeve en land ook een aantal kinderen haar nieuwe huwelijk binnenbrengt.30 Het gaat onder 
meer om een alimentatieregeling, vanwege verzorging en levensonderhoud met betrekking tot 
de kinderen van Jan’s aanstaande vrouw Maria, uit het huwelijk met haar eerste man Nicolaas 
Leest. Tevens wordt de aanstaande bruidegom, Jan Bette, voogd over deze kinderen Leest. 
Als toeziende voogden worden aangesteld de schepen Cornelis Cnoock, wonende ‘onder de 
Klundert’ (wat zoveel inhield als in een van de polders rond Klundert), samen met Maria’s 
broer, Isaac Provilij, ‘wonende binnen dese jurisdictie’, dat is in of om Fijnaart. De helft van 
het kindsdeel van het erfenisvermogen wordt aan Jan Bette in beheer gegeven, maar zal te 
zijner tijd (bij trouwen of meerderjarigheid) aan de kinderen Leest moeten worden uitbetaald. 
Welke uitbetaling 22 jaar later inderdaad ook gebeurd is, zoals blijkt uit de marginale 
aantekeningen in de zelfde schepenakte.  
 
Dit alles wordt voordat de bruiloft plaats heeft officieel vastgelegd. Een huwelijk blijkt in 
sommige gevallen een zaak van verschillende belangen, en hier tekenen die zich duidelijk af. 
                                                 
30 In de akten SA Fijnaart inv.nr. 628. fol.62v-78 blijkt, dat Maria Provilij weduwe en boedelhoudster is van 
Nicolaas Leest en dat de boedel ‘nagelaeten goet’ betrekking heeft op ‘hoeve en lande staande ende gelegen in 
de Nieuwen Fijnaart, ten quohiere bekent op fol. 224 vso en nogt thien gemeten 174 ¾ roede landerij staande 
ende gelegen in den vierden Caveel van den polder den Ouden Fijnaart’ (met belendingen beschreven), welke 
boedel na aftrek van kosten etc. netto een berekend bedrag aan erfenisgeld oplevert van ruim 8535 guldens 
waarvan 4267 guldens vanwege de gemeenschap van goederen Maria’s deel is en als erfgenaam daarbij 2133 
gld. Dat laatste bedrag is dan even groot als de legitieme portie of het kindsdeel, dat dus te zijner tijd voor de (in 
de akte wordt genoemd vijf) kinderen zal zijn. De regeling wordt betrokken in de huwelijksvoorwaarden tussen 
Jan en Maria als een ‘langstlevende testament’ en in de beschrijving van het aan Jan ter beheer gegeven 
inkomend erfeniskapitaal voor de uiteindelijk vier (!) kinderen Leest die Jan en Maria samen zullen opvoeden. 
Uiteindelijk zal in 1794/1797 een deel van de vroegere landerijen Leest, die via Maria aan Jan Bette toekwamen, 
volgens testament van Jan Bette ‘bij Erffenisse’ worden ‘gedevolveert (toevallen door versterf) op zijn kinderen 
bij Dingena Dirke verwekt (DDD fol.71). Voor Genealogie Leest: Ir. F.A. Nelemans, GTMWNB 1996. 
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De uitwerking ‘in de marge’ is een sprong naar tweeëntwintig jaar later (1777) 
In de linker kantlijn (marge) van genoemde ‘langstlevende-testament en alimentatieregeling’ 
aangaande de kinderen van Maria Provilij met haar eerste man Nicolaas Leest lezen we over 
de definitieve uitwerking van wat indertijd aangegaan en opgesteld was.  
 
Op 5 maart van het jaar 1777, dat is ruim nadat moeder Maria Provilij in 1775 overleden was, 
toont Jan Bette aan de schepenen en secretaris van Fijnaart door middel van ‘quitantien’ aan, 
dat hij aan de vier (!) kinderen Leest die in zijn gezin zijn groot gebracht ieder hun 
gerechtelijke portie zoals besproken heeft uitbetaald. Onder meer voor deze voldoening van 
erfporties heeft Jan geld geleend op zijn hoeve en gronden en voor Baljuw en Schepenen 
obligaties getekend aangaande de leningen daartoe bij Jan Jansse Maris den Oude uit 
Willemstad (die als bankier fungeerde) en Maarten Biert uit Oud Heijningen. Bij de 
afwikkeling van Jan’s eigen erfenis wordt alles voldaan en uitgewerkt.31 Het gaat hier om de 
volgende inmiddels volwassen de kinderen Leest32: 
 
1. Cornelis Nicolase Leest schrijft het geld te hebben ontvangen uit handen van ‘vader’33 Jan Bette’. 

Het gaat steeds om de somma van 533 guldens, acht stuivers en 12 penningen, zijnde een vierde 
van 2133 guldens vijftien stuivers ‘van mijn vaders Nicolaas Leest nagelaten goet volgens 
testament  daarvan sijnden actum Nieuwen Fijnaart 15 augustus 1768. Voldaan aan mij, was 

getekent, Cornelis Nicolase Leest’. 
 

2. Voor Baatje Nicolasen Leest ontvangt haar man Leendert Adriaan van Dis het geld en hij noemt 
daarbij Jan Bette in de bekentenis zijn schoonvader (vanwege zijn huwelijk met Baatje Leest, die 

bij Jan en Maria is opgegroeid). Even verder lezen we weer: Leendert van Dis ‘bekent ontvangen te 

hebben van vader Jan Bette’ de somma van ‘vijfhondert guldens en drieendertig guldens seven 
stuijvers en agt penningen’, dit alles per akte ‘was getekent en voldaan desen 1 julij 1772 

Leendert Adriaanse van Dis’. 
 

3. Ik, ondergeschrevene Lauweres Klase Leest bekenne ontvangen te hebben uit handen van mijn 

schoonvader (is stiefvader bedoeld) Jan Bette…’en dan hetzelfde bedrag als steeds. Deze bekentenis 

van ‘schuldbetaling’ was getekend door Lauworens Nicolasen Leest den 8 oktober 1772.   
 

4. Tenslotte ‘bekent ondergeschreven Jan Betten, wonende in den Nieuwe Fijnaart34 schuldig te 

sijn aan Jan Leest eerstelijk eenen somma van vijfhondertdrie en dertig gulden seven stuijvers 

acht penningen dus 533:7,8 spruijtende uijt sijns vaders bewijs volgens akte van vestigting als 
nog (te voldoen of voldaan?) … was getekent Jan Betten onderstaand ik bekenne van dese inhoud 

voldaan te wesen met een intrest vandien van vader J Bette den 7 Maart 1777, is getekent Jan 
Leest. 
 

En alzo hier mede een gehele legitieme in dese nevensgaande gemelt ter somma van f 2133: 10,- is 
voldaan versaken dus den comparent cassatie35  welke hem werd geaccordeert Actum Fijnaart dato 
ut Suprimo modent (niet te lezen) den schepen Maris . Dan volgende de handtekeningen van Jan 

Betten, J.W. Maris me presente Abm. Musquatier 1777  

 

                                                 
31  SA Fijnaart 401 fol.28-30; 65vso-67. Zie het tweede gedeelte van dit boek, bij Testamenten en nalatenschap.  
32  De vraag blijft open waarom Nicolaas (1750) en Claes (1754) niet meedoen; hun overlijden is niet gevonden. 
33  Jan Bette(n) is door zijn huwelijk met Maria stiefvader van Cornelis, Baatje, Laurens en Jan Leest geworden. 
34  Jan Bette(n) is dan 55 jaar oud en wordt omschreven als ‘bouwman’ ofwel boer met een behoorlijke boerderij. 
35  Het ‘verzaken van de cassatie’ wil zeggen dat er geen verder onderzoek van de feiten meer plaats vindt. Wat 
in deze akte staat wordt als voldoende en sluitend beschouwd. 
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(onder de marginale uitwerking van alimentatie anno 1777) 
 

 
 

Voor alimentatie en voogdijschap tekenen moeder Maria en de toeziend voogden 
over de kinderen Leest: vader Provilij en zwager Knook mei 1755.  

Vreemd genoeg tekent de in het contract genoemde Isaac Provilij niet mee, in zijn plaats Maria’s zwager Cornelis Knook.  
 
 

 
 

voor het geheel van de akten tekenen: 
aanstaande bruidegom/voogd Jan Bette,  aanst. bruid/weduwe Maria Provilij, vader van de bruid Cornelis Provilij 

zwager van de bruid Cornelis Knook, burgemeester Jacobus van Gelder en de schepenen van Fijnaart  
Cornelis Versluijs, Joost Hendrickse Knoock, J. de Zeeu, secretaris C. Canneboeter mei 1755 

 
 
Voordat Johannes dus zo’n drie weken later, op 19 mei 1755 met Maria Provilij in het 
huwelijk zal treden, worden er eerst heel wat belangrijke zaken officieel geregeld.  
 
Wie is deze voormoeder ‘Maria Provilij’?36 
Maria Provilij (1721-1775) is het eerste kind en daarmee de oudste dochter van Cornelis 
Provilij en Baatje Stelboer uit het West-Brabantse Klundert37. Maria is in de Hervormde Kerk 

                                                 
36 Voorgeslacht en familie van Maria Provilij, zie http://members.chello.nl/j.zwart13/jan_dirkse_provily.htm . 
37 DTB Klundert 1697-1742 toeg.nr. 8065, inv.nr. 5: Cornelis Provilij en Baatje Stelboer zijn 26 april 1720 in 
Klundert in ondertrouw gegaan en daarna op niet genoemde datum ‘behoorlijk getrouwd’. Baatje is een jonge 
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van Klundert gedoopt op 2 maart 1721, waarbij als doopgetuigen aanwezig waren de naaste 
familieleden, de kort daarvoor weduwnaar geworden ‘opa’ Ysac Stelboer38 en Margaretha 
Lukwel. Over de (familie)band met deze Margaretha Lukwel zien we hieronder meer. 
 
Cornelis Provilij en Baatje Stelboer krijgen nog een aantal kinderen, te weten een klein jaar 
later wordt Maria’s broertje Jan Provilij gedoopt op 22 februari 1722 (aangetekend op de 
tegenoverliggende bladzijde van het doopboek(!), waarbij ‘opa’ Jan Provilij en ene Cornelia 
van Etten als doopgetuigen optreden.39 Grootvader Jan Provilij zal als Maria vijf jaar oud is, 
te weten 22-07 1727 bij aangifte van zoon Cornē (Cornelis) overleden zijn en begraven 
worden.40  
 
Als derde kind wordt een zusje Alida in het gezin Provilij-Stelboer geboren. Alida Provilij 
wordt in Klundert gedoopt op 26-07 1724. Hierbij waren bekende getuigen, namelijk opnieuw 
opa Jan Provilie en Margreethija (ook wel Margrieta) Lukwel.41 Deze Margrieta Lukwel is 
gehuwd met Cornelis Leest (DTB Fijnaart Ondertrouw 17-09-1729 Trouwdatum 09-10-
1729). Als vierde kind van Cornelis en Baatje (Batije) wordt 16 06 1730 zoon Izack gedoopt42 
met als getuige Alida van Strien43. Als vijfde kind Provilij wordt Susanna gedoopt op 4-10 
1731 met als getuigen Cornelis Leest en Margreta Lukwel (opgenomen in hetzelfde DTB van 
Klundert als de vorige dopen), waarna als zesde Cornelus het levenslicht aanschouwt en 
gedoopt wordt op 16-11 1732 met als doopgetuige Aeltije (hierboven Alida) van Strien. Het 
oudste zusje Maria is dan ruim elf jaar! 
 
Voor het doopbewijs van het dan volgende jongentje Provilij, dat naar de naam Arij zal gaan 
luisteren, moeten we naar de DTB boeken van N.H. Kerk van Fijnaart en Heijningen. Dit 
zevende kind, Arie, wordt daar aangetekend als op 20 mei 1736 gedoopt ‘zoontje van 
Cornelis Provilij en Baattie Stelboer’, waarbij dan op bladzijde 165 onderdaan het volgende 
nog wordt vermeld: ‘het kint is gedoopt in de Klundert vermits in de Fijnaard staande de 
vakature toen niet is geleerd’. Wat het ook maar betekenen mag voor de kerkgang van de 
Provilijs… Er was blijkbaar toen geen predikant in Klundert. Getuigen worden bij deze 
doopplechtigheid in Fijnaart niet vermeld.  
 
Dan doet zich in het najaar van 1738 bij de volgende geboorte in huize Provilij-Stelboer een 
zeer groot verdriet gelden. In DTB Fijnaart lezen we dat op zondag 5 oktober 1738 opnieuw 
een jongetje wordt gedoopt: Adriaan. Bij die doopaantekening wordt het volgende 
geschreven: (‘sijnde de moeder in de kraam gevallen van drie soonen, van welke de twee 
laaste tegelijk met den moeder overleden sijn’). Doopgetuigen bij deze door verdriet omgeven 
kerkdienst zijn ‘Robbert Kortewegh en desselfs huisvrouw Pieternella Leest’. Deze 
Pieternella Leest is de zuster van Nicolaas Leest, de latere man van Maria Provilij. 
Maria Provilij is achttien jaar wanneer zich dit drama in haar ouderlijk gezin voordoet en ze 
haar moeder Baattie met twee broertjes op een en dezelfde dag verliest… 
 
                                                                                                                                                         
dochter van de Klundert en Cornelis een jonge man ‘uijt Blommendaal’, een polder bij Klundert. Cornelis 
Provilij behoort op een zeker moment tot de notabelen van Klundert, hij is schepen: lid van de lokale rechtbank.  
38 Ysac Stelboer was gehuwd met Maria Kools: Klundert NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3), 
overlijdensaangifte betr. Maria Cool (gehuwd met Ysack Stelboer) 9-10 1720: Klundert Gaarder Tr. en Begraven 
1720-1732 (deel 21); overlijdensbericht IJsack Stelboer 08-04 1724: Klundert Gaarder Tr. Begraven 1720-1732. 
39 Klundert NH Dopen 1684-1805 (deel 3). 
40 Overlijden Jan Provilij: 22-07 1727 Klundert Gaarder Trouwen en Begraven 1720-1732 (deel 21) 
41 Klundert NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) 
42 Klundert NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) 
43 Hier zien we opeens twee Alida’s opduiken als Brabantse meisjesnamen (vgl. tekst pag. 6 over Alijda Betten). 
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Bijna vier jaar later, op 1 september 1742 gaat Maria Provilij (‘geboren in den Klundert’) op 
21-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Fijnaart in ondertrouw met de 27-jarige Nicolaas 
Leest44 (geb. onder den Fijnaart), beide woonachtig onder den Fijnaart, en ze geven elkaar de 
16de september 1742 het jawoord in de N.H. Kerk van Fijnaart, waarbij de dienst wordt geleid 
en de zegening wordt uitgesproken door de bekende dominee Jacobus van den Bogaart.45 
 
Nicolaas Leest (1715-1754)  en Maria Provilij  
zullen al zeer spoedig na deze huwelijksvoltrekking van  zondag 16-09 1742 uitbreiding van 
hun gezin krijgen, want uit de Doopboeken van de kerk van Fijnaart blijkt dat anderhalve 
maand na de bruiloft, te weten op zondag 28-10 van datzelfde jaar 1742, hun eerste kindje 
Cornelis wordt gedoopt. Maria was 21 jaar oud toen ze trouwde en zal bij de 
huwelijksinzegening zwaar zwanger zijn geweest…  
 
Er zullen in hun gezin gedurende de periode van 1742-1754, dus in twaalf jaar, in totaal acht 
kinderen Leest-Provilij worden geboren. Wie naar de jaartallen kijkt en er weet van heeft, zal 
onwillekeurig denken aan een dichtregel van Jacob Cats: ‘De last van ’t Huys, de wil des 
mans // En alle jaer een kint bijkans.’46 Dit ‘verschijnsel’ zal zich in het leven van Maria 
trouwens nog een keer voordoen, en wel in haar latere huwelijk met voorvader Johannes 
Betten. Ik noem hieronder de mij bekende doopgegevens van deze kinderen Leest47, omdat ze 
vanwege Johannes Bette(n) van belang zullen blijken te zijn.  
 

1. Cornelis Leest   ged. Fijnaart 28-10 1742  († Fijnaart 5-3 1821; 78 jaar)48 
2. Baatje Leest  ged. Fijnrt  15-09 1743   († Klundert 3-12 1743)49 
3. Johannes Leest  ged. Fijnrt  27-02 1746   († Klundert 17-09 1791?)50 
4. Lauwerus Leest  ged. Fijnrt 02-04 1747    (x Maria Dirkse Provilij;  

      † Willemstad 26-6 177751 
5. Isaak (IJsaac) Leest ged. Fijnaart 03-11 1748  (april: moeder Maria P. belijdenis!) 
6. Nicolaas Leest  ged. Fijnaart 24-05 1750  
7. Baatje Leest  ged. Fijnaart 19-09 1751           (x Leendert v.Dis; † Dint.27-7 1784)  
8. Claas Lees  ged. Fijnaart 13-01 1754  

 

                                                 
44 Nicolaas Leest behoort tot een oud West-Brabants geslacht (Fijnaart, Klundert, Willemstad, Nieuw Gastel) dat 
teruggaat tot ene Lauwrijs Cornelisz, herbergier en molenaar in Nieuw Gastel, geb. Oud Gastel ca 1510 als zoon 
van Cornelis Laureijsz. Zie voor overzicht van de vele nakomelingen van Nicolaas Leest en Maria Provilij ook 
de in opstelling en jaartallen onvolledige, soms aantoonbaar niet gecontroleerde gegevens in de site:  
http://stamboom.doevos.nl/register.php?personID=I1041529923&tree=doevos&generations=   
45 In een van de kerkelijke archiefstukken kwam ik tegen dat Maria ruim vijf jaar later bij deze predikant op 
zondag 17 april 1748 belijdenis van haar geloof heeft afgelegd, terwijl ook vermeld wordt dat haar man, 
Nicolaas Leest en deze Fijnaartse voorganger met elkaar goed bevriend zijn. Nicolaas Leest staat 3-12 1749 op 
tal van ouderling en wordt 1-1 1750 als ouderling van de NH Kerk te Fijnaart bevestigd door ds. Jacobus van den 
Bogaart. Nicolaas (Klaas) Leest en Maria Provilij zullen in Fijnaart een bekend boerenechtpaar zijn geweest.  
46  Jacob Cats, Al de werken van Jacob Cats…, Schiedam 1869, 152. 
47 Alle geboorten van dit gezin zijn te vinden in DTB Fijnaart en Heijningen NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
48 Fijnaart en Heijningen Overlijdensregister 1821, akte 23 (vrouw van Cornelis is Agatha Bonte, welke overlijdt 
15-2 1828, Klundert Overlijdensregister 1828, akte 8; vader is Izaak Bonte, moeder Francina Faixier).  
49 Klundert Gaarder Begraafboek 1732-1764 toeg.nr. 8065, inv.nr 22. 
50 Klundert Gaarder Begraafboek 1765-1805 toeg.nr  8065, inv.nr.23;alhoewel in de tekst staat dat het gaat om  
‘t lijk van ’t kind van Klaas Leest genaamd Jan Leest, alhier overleeden en Begraaven in de 4de classis 3.--.— , 
waaruit we opmaken dat het om een overleden kind gaat. Na uitgebreid onderzoek is mij niet gebleken waar en 
wanneer Johannes (Jan) Leest is gestorven en begraven. Hij was gehuwd met Grietje Bastiaanse Visser, uit welk 
huwelijk in Dinteloord acht kinderen geboren zijn. Ook van Grietje Visser (geb. te Sliedrecht) is na langdurig 
onderzoek geen overlijden gevonden. 
51 Onder Lourens Leest: Willemstad NH Begraven 1756-1799 (deel 13). 
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En dan opeens, in datzelfde jaar 1754 waarin ze verblijd werden met de geboorte van de 
kleine Claas, ruim vier maanden later, als het grote gezin werkelijk alles van de 38-jarige 
vader Nicolaas en moeder Maria van 33 vraagt…, lezen we in het DTB Fijnaart en Heijningen 
1749-1770 deel 7 op 25-5 1754 (onder de naam Klaas Leest) van het overlijden van de man 
en vader Nicolaas Leest! Wat een intens verdriet… Maria, hoe nu toch verder?  
 

 
 
 
Hoe en wanneer Jan Bette en Maria Provilij elkaar (wellicht al veel eerder, gewoon in de kerk 
of in een Fijnaartse vriendenkring) hebben leren kennen en hoe ze ertoe gekomen zijn samen 
door het leven te gaan, daarvan is ons niets bekend. Feit is dat Maria in mei 1754 door het 
overlijden van haar man weduwe wordt en een jaar later in mei 1755 trouwt met de negen jaar 
jongere Jan Bette.  
 
Jan is bij zijn trouwen meerderjarige jongeman van 25, weliswaar met een eigen huis en erf. 
Maria is de oudste dochter van een bekende Fendertse ingezetene en een weduwe van 34 jaar 
die in haar eerste huwelijk acht kinderen heeft gebaard, waarvan er in elk geval vier overleden 
zijn, evenals haar eerste man Nicolaas Leest. Maria is een vrouw en moeder die op haar grote 
boerderij veel verdriet met zich meedraagt. Wat een verschil in ervaren leven bij die twee… 
 
De eerste meidagen van het jaar 1755 geven een hoop geregel (zie hierboven onder het kopje 
‘Naar de schepenen’, p.16), veel emotie en in elk geval een drukbezochte bruiloft! Op zondag 
19 mei 1755 is het huwelijk van Jan en Maria kerkelijk ingezegend in de ‘Gereformeerde 
Kerk’ van Fijnaart, de latere Nederlands Hervormde Gemeente.52  Het was dezelfde ‘ware 
christelijke gereformeerde Kerke’ waar Maria in 1748 en Jan als 22 jarige jongeman op 19 
maart 1752 als lidmaat vanwege het zgn. examen (het doen van openbare geloofsbelijdenis) 
door ds. Jacobus van den Bogaart werden aangenomen en tot ‘de eerste bezoekinge van het 
avondmaal’ waren toegelaten.53 In het trouwboek wordt nog aangetekend dat Jan, zoals we 
weten, ‘onder de Willemstad geboren is’ en ook dat beiden echtelieden ‘woonachtig zijn 
onder den Fijnaart’. Zoals we weten in de polder ‘De Nieuwe Fijnaart’, zie pag. 10. 
 

 

                                                 
52 DTB Fijnaart 5, fol. 110 v.o. 
53 DTB Fijnaart 3, fol. 112, 202  
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Van Jan’s kant waren zijn ouders Jacobus en Francijntje bij het feest aanwezig, van Maria’s 
kant zal vader Cornelis Provilij van de partij zijn geweest met diverse familieleden die ook in 
de akten met betrekking tot voogdijschap, allimentatie en andere zaken genoemd worden. De 
leeftijd van vader Jacobus Bette kennen we niet precies, hij zal achter in de zestig zijn 
geweest. ‘Moeder’ Francijntje is bij het huwelijk van hun zoon overigens vierenzestig jaar 
oud. Ze wordt opeens grootmoeder van een gezin met minstens vier kinderen in de leeftijd zo 
tussen 4 en bijna 13 jaar jong. 
 
Het is volop lente, groeiseizoen! De zomer komt eraan. Met de handen in de aarde en de zon 
op je gezicht is het boerenwerk een manier van leven. Jan Bette en zijn gezin groeien mee met 
de seizoenen. In de lente zijn daar de lammetjes en het zaaien van gewassen. In de zomer gaan 
de koeien in de wei en is er veel werk op en rond de hoeve. In de herfst is er de oogst van het 
land en het snoeien van de bomen. ’s Winters staan de beesten op stal en doet een boer het 
nodige onderhoud aan huis en hof. Het is stevig aanpakken en hard werken voor de kost. 
Maar wat een geluk, ze doen het samen, boer Jan en bouweresse Maria op hun polderboerderij 
in De Nieuwe Fijnaart.  
   
 
 

 
 
 

Boerderijtje met waterput 18de eeuw (Jan van Goyen) 
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HET GEZIN VAN JAN BETTE EN MARIA PROVILIJ 
 
 
Jan en Maria 
Wat een aparte belevenis moet het voor de jonge ‘bouwman’ Jan Bette geweest zijn om 
voortaan aan het hoofd van een tafel te zitten met behalve zijn eigen vrouw in elk geval ook  
vier jonge kinderen van Maria. Ik ga er vanuit dat het gaat om de vier in onze eerder 
genoemde akte van alimentatie genoemde kinderen. Van jong naar ouder zijn het dan Baatje, 
die in september 1751 geboren was en dus 3 jaar en acht maanden oud is, dan volgen 
Lauwerus van acht jaar, Jan van negen en Cornelis, het oudste ‘Leestkind’ van ruim twaalf.  
 
Een jaar na hun huwelijksdag wordt Francina Bette geboren (ged. 06-06 1756) en het DTB-
boek NH van Fijnaart en Heijningen Dopen 1742-1811 (deel 4) geeft tussen 1756 en 1763 de 
doop van een zestal kinderen Bette-Provilij aan. Opmerkelijk is dat in ditzelfde archiefboek 
de eerder genoemde 7 doopbeschrijvingen van de kinderen Leest-Provilij te vinden zijn, wat 
betekent dat Maria Provilij vanaf haar eerste huwelijksjaar met Nicolaas Leest lid van deze 
kerkgemeenschap is geweest. Daar zal ze zonder twijfel Jan Bette hebben leren kennen.  
 
Overigens blijkt hier tevens dat Maria Provilij tot en met het laatste kind bij haar echtgenoten 
Nicolaas Leest en Johannes (Jan) Bette in 21 jaar 14 kinderen ter wereld heeft gebracht. Van 
die 21 jaar was Maria zogezegd minstens 14 x 9 = 126 maanden = 10,5 jaar zwanger…Bij de 
geboorte van haar laatste Bette-kind (Joost 11-9 1763) is vader Jan 33 en moeder Maria 42 
jaar oud!  
 

   
 

De vreugde van de geboorte (Cornelis Jetses)54 
 

                                                 
54 Ook Rien Poortvliet tekent en schildert in zijn prachtige boek Langs het tuinpad van mijn vaderen onder meer 
de vreugde en het verdriet vanwege kinderen, zoals hij zich dat bij zijn voorvaderen voorstelt.  
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Uit het huwelijk van Jan en Maria worden zes kinderen geboren, die daarbij het leven hielden 
en gedoopt werden (waardoor we dat weten); het gaat om de volgende kinderen Bette-
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 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 voorouders Jan Bette en Maria Provilij, nader aangeduid uit hun vierde kind, Isaac 
(Janse) Bette, is mijn/onze Bette-familie voortgezet. Eerst zullen we nu de ontwikkeling van 
de kinderen Bette-Provilij bezien om daarna de geschiedenis van Jan en Maria te vervolgen. 
 
 
Doopbewijzen kinderen Bette-Provilij 1756-1763 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Francina Bette, gedoopt 06-06-1756  
Francijntje (ook wel Francijna) Janse Bette  
 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Ysaac Bette, gedoopt 24-07-1757 (geen overl. aant. in RAWB) 
 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Jacob Bette, gedoopt 13-08-1758 (geen overl. aant. in RAWB) 
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Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Isaac Bette, gedoopt 25-11-1759  
 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Adriaan Bette, gedoopt 08-03-1761   (overl. Klundert: Adriaen Jans Bette 04-07 1783) 
 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Joost Bette, gedoopt 11-09-1763  
 
Ik schreef hierboven over zes ‘kinderen, die het leven hielden’, en daar is dan direct al veel 
mee gezegd. Uit de DTB’s van Fijnaart blijkt namelijk eveneens dat van Jan en Maria in die 
zestiger jaren van de achttiende eeuw ook twee kinderen al vroeg zijn overleden. Uit de 
aantekeningen bij het begraven blijkt dit vanwege het achterwege blijven van betaling voor 
een baar: het kistje werd naar het graf gedragen en daar in de grafkuil neergezet… 
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Wat een verdriet zal er in die ouders zijn omgegaan. Dat het om zeer jonge, mogelijk zelfs 
voor de geboorte overleden kinderen gaat, valt af te lezen uit het feit dat de twee niet met 
name genoemd werden. Wellicht hebben Jan en Maria hen wel een naam gegeven, maar 
omdat ze niet gedoopt zijn, is die ons verder onbekend. Het gaat dan om de volgende twee 
kinderen: 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1740-1744, 1749-1770 (deel 7) 
Jan Betten betaalt voor het begraven van zijn kind 29-03-1762  
(niet met name genoemd, geen baar, kraamkind?!) 
 
 

 
 

(als boven, vergroot) 
 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1740-1744, 1749-1770 (deel 7) 
Jan Bette betaalt voor het begraven van zijn kind 21-07-1764  
 
 
Opmerkelijk is dat Jan en Maria geen kind dat uit hun huwelijksverbintenis wordt geboren, 
vernoemen naar een of beide ouders van Maria. De oplossing is waarschijnlijk gelegen in het 
feit, dat Maria al kinderen bij Nicolaas Leest had die zodanig vernoemd waren (Cornelis en 
Baatje), welke kinderen nu dus in het gezin van Jan en Maria woonden! 
 
In 1762 gaat de familie Jan Bette eerst op 2 maart de gang naar de begraafplaats, vanwege het 
overlijden van vader Jacobus Betten. Aan het eind van diezelfde maand zijn ze er opnieuw, nu 
voor het begraven van bovengenoemd naamloos (kraam)kind, op de 29ste. Hoe kwetsbaar is 
een kostbaar mens… 
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Geschiedenis van de kinderen van Jan Bette en Maria Provilij 
 
Nu volgt een beschrijving van wat er door mij tijdens het onderzoek in de (West)-Brabantse 
archieven te vinden was55 over de basale gebeurtenissen als huwelijk, kinderen en het 
overlijden van de (klein)kinderen van Jan en Maria. Dit vooral met betrekking tot de relaties 
van respectievelijk elk van deze zes kinderen uit hun huwelijk. 
 
1. Francina Bette (Francijntje Jansse B.; Francijna Janse B.; Francyna J.; Franklina; 
Franzina) (ged. Fijnaart 06-06 1756) gaat 04-05 1781 te Dinteloord in ondertrouw om op 27 
mei 1781 in Dinteloord te trouwen met Anthonij Simonse Vissers (zoon van Simen Vissers56 
en Elisabeth (van) Saarloos57; Anthonij S. Vissers is gedoopt in de Hervormde Kerk van 
Dinteloord op 26 augustus 1753. Anthonij zal 15-09 1812 te Dinteloord overlijden, tien dagen 
na zijn vrouw Francijntje); Francijntje overlijdt te Dinteloord 05-09 1812. Antonie S. Vissers 
en Francijntje J. Bette krijgen acht kinderen die in Dinteloord gedoopt worden:  

 
Elysabeth A. Vissers op 10-01 1782. Getuige 1: Symon J. Vissers, getuige 2: Maria S. 
Vissers. 
Maria (Anthonisse) Vissers, ged. Dinteloord 16-11 1783. Getuigen: Leendert (van) 
Dis(t) en Baatje Nicolase Leest. Maria trouwt te Fijnaart en Heijningen 23-06 1805 
(ondertr. 08-06) met Huibert Hendrikse (de) Koekkoek en overlijdt als 70-jarige 
weduwe van H. Koekkoek te Dinteloord 17-03 1851.  
Johanna A. Vissers op 16-01 1785. Getuige 1: Jan.S. Vissers, getuige 2: Johanna S. 
Vissers.          Bij deze tweede getuige bij de doop van Johanna Anthonis Vissers, te 
weten Johanna S(imons) Vissers, doet zich iets opmerkelijks voor. Deze Johanna 
Simons Vissers is 21-09 1758 gedoopt te Dinteloord en Princeland als dochter van 
Simon/Simen Vissers en Elisabeth Saarloos, de ouders van Anthoni S. Vissers. Deze 
Johanna S. is dus een zuster van Anthonie S. en daarmee een tante van de dopeling. 
Johanna is bij de doop van haar nichtje 27 jaar oud. Uit trouwakten van Klundert én 
Fijnaart blijkt, dat Johanna S. Vissers aan het eind van dat jaar 1785 in het huwelijk 
treedt met een Bette-telg: Izaak Jansse Betten. Deze Izaak is gedoopt te Fijnaart 25-11 
1759 en de broer van Francijntje, de moeder van de dopeling! Interessant maar 
onoplosbaar is de vraag of zij elkaar bij de doopdienst al (verliefd en wel?) gekend 
hebben. We lezen: ‘den 18 november (1785) was in Princeland in wettig ondertrouw 
opgenoomen Isaack Jansn Betten jongeman, gebooren en woonende onder den 
Fijnaart’ en Johanna Simonsdr. Vissers, jongedochter, gebooren en woonende onder ’s 
Princeland volgens attestatie van daar ingekoomen’. Hier is dus een broer van 
Francijntje Bette (Izaak) getrouwd met een zus van Antoni Vissers (Johanna), welke 
soort familiebanden veel vaker voorkwamen.  
Johannus A. Vissers 28-01 1787. Johannis trouwt in Dinteloord 04-06 1814 Apolonia 
S(Z)egboer (dochter van Hermanus Segboer en Heiltje Burgers) en overlijdt in 
Dinteloord 19-06 1828. 
Cornelia A. Vissers op 29-11 1789 te Dinteloord.  

                                                 
55 Voor dit gedeelte aangaande de familie Bette en de diverse aanverwante families is onderzocht via de 
(internet)ingangen van de volgende drie archieven (met gegevens van de officiële akten):  
Regionaal Archief West-Brabant: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/voorouders  
Historisch Centrum Het Markiezenhof (o.m. Dinteloord en Steenbergen): 
http://www.markiezenhof.nl/index.php?option=com_genealogie_zoeken&Itemid=36&sub=formulier  en  
Beeldbank BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum):  
http://beeldbank.bhic.nl/component/option,com_genealogie/Itemid,7/lang,dutch/  
56 Zie verder de FragmentGenealogie Vissers en hieronder.  
57 Zie voor Saarloos verder de Fragment Genealogieën Saarloos en Van Kaam. 
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Simon A. Vissers op 27-07 1793 te Dinteloord. (de moeder heet hier Francyn Bethen). 
Adriana A. Visser(s) 23-10 1791 te Dinteloord. Getuige 1: Jan Leest, getuige 2: 
Grietje de Visser. Adriana trouwt te Dinteloord 16-07 1815 met Simon Leendertse 
Vissers (zoon van Leendert Simonsen Vissers en Adraentje van Dis) en overlijdt (met 
name Adriana Vissers, dr. Anthonij Vissers en Francijna Bette) te Dinteloord 29-08 
1819. Adriana overlijdt twee dagen na de geboorte van haar zoontje Adriaan (Adriaan 
Vissers, zoon van Simon Vissers en Adriana Vissers, geboren 27-08 en overleden 28-
08 1819). De kleine Adriaan heeft volgens de aangevers slechts een uur geleefd…  
Cornelia A. Vissers op 14-02 1796. De vader heet in deze akte Antonie Vissers en de 
moeder Franzina Bedde (sic). Cornelia trouwt te Dinteloord 26-02 1818 met Adriaan 
de Geus (zoon van Wingert de Geus en Leijntje Verhulst). Cornelia overlijdt op 68-
jarige leeftijd als weduwe van Adriaan de Geus te Dinteloord 03-12 1864). 

 
2. Ysaac Bette (ged. Fijnaart 24-07 1757). Dit jongetje zal ws. vroeg (voor 1759) overleden 
zijn. Van hem wordt niets meer in de DTB’s terug gevonden, hoewel de naam Ysaac (Yzac, 
Isaack) met regelmaat aan opvolgende naamgenoten, ook broertje Isaac (4) gegeven wordt.  
 
3. Jacob Bette (ged. Fijnaart 13-08 1758). Ook van dit kind vinden we in de DTB’s geen 
overlijdensbericht, tenzij het samen met zijn oudere broertje tot de twee kinderen zou behoren 
die hoewel mét toch zonder naam (N.N.) in Fijnaart begraven zijn, zie hierboven, blz. 25,26…  
 
4. Isaac (Janse) Bette (deze Isaac Janse Bette is de volgende stamvader in onze genealogie) 
(ged. Fijnaart 25-11 1759) gaat te Princeland 18-11 1785 in ondertrouw en huwt te Dinteloord 
op 28 jarige leeftijd op 4-12 1785 voor de NH Kerk Johanna Simonse Vissers, die dan 27 
jaar oud is (ged. 17-09 1758 te Dinteloord, dochter van Simen Vissers en Elisabeth (van) 
Saarloos. Johanna S. Vissers overlijdt op 76-jarige leeftijd te Dinteloord op 28-04 1834, voor 
de tweede keer weduwe: eerst van Isaac Bette, later van Johannes Hendrikse Veermans. Isaac 
Bette overlijdt op 29-10 1790 in Dinteloord op 30 jarige leeftijd aan ‘gal en rotkoors’.  Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen: 

Maria Bette (1786-1840). 
SimonBette (1788-1835). 
Ysak Betten, gedoopt (NH) op 14-11-1790 te Dinteloord (getuige(n): (doopheffers): 

Anthony Simonse Vissers en Francijna Bette, broer van de moeder en zuster 
van de vader), overleden op 23-10-1819 te Dinteloord op 28-jarige leeftijd. 

 
Maria Bette, gedoopt op 12-11-1786 te Dinteloord, overleden op 12-08-1840 te 
Dinteloord op 53-jarige leeftijd (bouwmansse). 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 
FragmentGenealogie van de famile Belet. Overleden op 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, 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 
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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 (getuige(n): 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) (FragmentGenealogie fam. Bom). 
Isaac Johannes Bom, geboren/gedoopt 1814, overleden Dinteloord 1855. 
Frans Bom, gedoopt 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. 

 
Simon Bette (Simon is de op z’n vader Isaac volgende stamvader in onze genealogie) 
(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. 
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.58 
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 

                                                 
58 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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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. 

 
5. Adriaan Bette (ged. Fijnaart 08-03 1761-overl. Klundert 04-07 1783) 
Van deze op 22 jarige leeftijd overleden Adriaan is niets bekend geworden. Mogelijk zouden 
de N.H.-kerkeraadsnotulen nog wel enig licht op zijn leven kunnen geven… 
 

 
 
Klundert, Gaarder Begraven 1764-1805 (deel 23) 
Adriaen Jans Bette, begraven 04-07-1783 
 
6. Joost Bette  (ged. Fijnaart 11-09 1763 en overl. Terheijen 10-09 1826) 
 
Joost Janszn (in 1813 verfranst tot Josze) Bette, gedoopt (NH) op 11-09-1763 te Fijnaart, 

overleden op 10-09-1826 te Terheijden op 62-jarige leeftijd. Beroep toen: dijkbode59. 
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. Bij zowel 
zijn eerste als zijn tweede vrouw is het eerste kind verwekt ruim voordat er getrouwd 
wordt. Ook dit is een verschijnsel dat we in de archiefbronnen regelmatig tegenkomen. 
Ondertrouwd (1) op 10-11-1780 te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk op 17-jarige 
leeftijd 26-11-1780 te Zevenbergen (NH) met Neeltje Willemse (Neeske, Neesje) 
Smits, geboren 13-08 1758 te Zevenbergen, overleden op 15-02-1785 te Zevenbergen. 
Neeltje is een dochter van Willem Smits en Johanna van Tiel. 

 
 

 

                                                 
59 De dijkbode was een gezworen persoon in vaste dienst van het dijkcollege (Hoogheemraadschap) en had de 
bevoegdheid van een deurwaarder en veldwachter. 
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Zevenbergen, Gaarder Trouwen en Begraven 1761-1794 (deel 20) 
Joost Janse Bette, begraven van zijn eerste vrouw Neeske Smits 15-02-1785 
 

 
 
Zevenbergen, Gaarder Trouwen en Begraven 1761-1794 (deel 20) 
Tanneke Hendrikse Nelemans, getrouwd met zijn tweede vrouw 07-04-1787 
 
 
Gehuwd voor de kerk (2) op op 22-04-1787 te Zevenbergen (NH) op 23-jarige leeftijd 
met Tanneke Hendrikse Nelemans (dochter van Hendrik Nelemans en Johanna De 
Leeuw), 31 jaar oud, gedoopt op 18-04-1756 te Zevenbergen, overleden op 
09-01-1833 te Terheijden op 76-jarige leeftijd.  
Over de naamsaanduiding van Tanneke Nelemans het volgende: in de doopakte van 
zoon Pieter (Zevenbergen 16-04 1797) wordt Tanneke vermeld als Tanneke de Leeuw 
(naar de achternaam van haar moeder n.b.). 
Bij het overlijden van een van hun ongehuwde kinderen, te weten Adriana Betten 05-
03 1856 in Terheijden wordt deze moeder genoemd: Janneke Hendrika Nelemans… 
 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maria Bette (Klundert, 24-12 1780 -  Klundert 09-03 1862). 
2. Johanna Bette (Zevenbergen, 03-02 1782 - Terheijden 11-04 1846). 
3. Johannes (Jan) Bette (Zevenbergen, 02-11 1783 – Zevenbergen 23-12 1849).  
Uit het tweede huwelijk: 
4. Johanna (Jannigje/Jeannette/Janniegie) Bette(n) (Zevenbergen, ged. 19-08 

1787, overleden te Zevenbergen 18-07 1857). 
5. Adriana Bette, geb.14-01-1790 te Zevenbergen, gedoopt op 17-01-1790 te 

Zevenbergen, overleden op 05-03-1856 te Terheijden op 66-jarige leeftijd. 
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6. Hendrik Bette, geboren op 10-12-1791 te Zevenbergen, gedoopt op 
11-12-1791 te Zevenbergen (getuige(n): DTB Zevenb.7). 

7. IJda (Ida) Bette (geb. 22-12 1795 te Zevenbergen, aldaar gedoopt 25-12 1795 
en overleden 08-04 1867 te Terheijden.   

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

 
Met deze voortgang in de geschiedenis van de kinderen en kleinkinderen van Jan Bette en 
Maria Provilij zijn we van de eerste helft van de achttiende eeuw tot in de tweede helft van de 
negentiende eeuw opgeklommen.  
 
Maar nu zullen we weer een grote stap terug doen, opnieuw naar de tijd van Jan Bette, om in 
een tweede paragraaf nader in te zoomen op HET GEZIN VAN JAN BETTE EN MARIA PROVILIJ. 
We trachten het gezins- en familieleven via aanwijsbare historische gebeurtenissen in kaart te 
brengen.  
We lopen het erf van de boerenhoeve op. Als je bij de achttiende eeuwse polderboer Jan Bette  
de koeienstal binnenkomt, ruikt het er naar hooi en verse vlaai. Het is vroeg in de avond en al 
schemerdonker, met olielampen is men zeer voorzichtig. Bij het lichten van de deurklink 
wenden alle koebeesten hun grote koppen als één vrouwenkoe naar je toe. Koeien zijn 
nieuwsgierig, willen precies weten wie hun domein betreedt. Het brommend groeten van boer 
Jan herkennen ze, maar wie is dat andere hoofd? Loom zwaaien de staarten in de half-
duisternis. De prikkelende geur van hooi, van verse melk, de geur van koeienmest. Met 
spinrag bedekte ramen. Een ervaring die je vastgrijpt, zo’n koeienstal… 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hofsteden en een bouweresse 
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HET GEZIN VAN JAN BETTE EN MARIA PROVILIJ  II 
(PERIODE 1755-1775) 
 
 
Gezin en familie 
De beschrijving van het gezin van Jan en Maria, zoals deze begon op blz. 23, bestond 
voornamelijk uit twee gezichtspunten:  
1. de vorming van hun eigen gezin (o.m. aangetoond in de doopbewijzen, p.24,25) en  
2. de vorming van hun familie (aangetoond in de uitgewerkte genealogische geschiedenis van 
de kinderen en hun gezinnen, p.27-32).  
 
In jaartallen loopt de gezinsvormende periode van hun huwelijksdag (1755), nader nog van de 
geboorte van het eerste tot en met het laatste kind van Jan en Maria, dus van Francina, in 1756 
tot en met de zesde telg Joost, in 1763.  
 
We hebben daarbij te bedenken dat een viertal kinderen Leest (uit het eerste huwelijk van 
Maria, te weten Cornelis, geb. 1742; Jan, geb. 1746; Laurens, geb. 1747 en Baatje (II), geb. 
1751) vanaf het begin, dus nog voor de geboorte van hun eigen kind Francina, van dit gezin 
deel uit maakten (zie pag.16-20).60 Zoiets betekende nogal wat voor deze nog jonge kinderen 
Leest, omdat daarmee de relatief eveneens jonge stiefvader Johannes Bette hun opvoeder 
werd. Jan Bette zal zijn invloed op deze vier kinderen Leest hebben gehad. Dit blijkt ook 
wanneer ze, volwassen geworden, hun kindsdeel van de erfenis van hun vader Nicolaas Leest 
uit de handen van Jan Bette in ontvangst nemen61. Ze spreken over hem als over hun ‘vader’. 
Genealogisch gezien is ‘natuurlijk’ de bloedband van groot belang (nature), maar in de 
familiegeschiedenis en het leven van deze vier kinderen Leest zal de periode van opvoeding 
(nurture) bij (stief)vader Jan en hun moeder Maria evenzeer belangrijk zijn geweest.  
 
In jaartallen loopt de familievormende periode van het eerste huwelijk van een van de 
kinderen, in dit geval de laatstgeborene, zoon Joost, die op 17-jarige leeftijd in 1780 te 
Zevenbergen trouwt met de vijf jaar oudere Neeltje Smits, via het tweede huwelijk in het 
gezin van Jan Bette (als dochter Francina trouwt met Anthonij Vissers (27 mei 1781) tot en 
met het vierde ‘eigen’ kind, zoon Isaac (Janse) Bette - de volgende stamvader in onze 
genealogie, die in december 1785 op 28-jarige leeftijd te Dinteloord in het huwelijk treedt met 
Johanna Simonse Vissers. In 1787 trouwt Joost voor de tweede maal (zijn eerste vrouw, 
Neeltje Smits, overlijdt na ruim vier jaar huwelijk in februari 1785). Joost is van 1763 en dus 
23 jaar oud als hij opnieuw trouwt, nu met de 31-jarige Tanneke Nelemans. Opmerkelijk is 
dat dit tweede huwelijk eveneens is aangegaan met een (nu acht jaar) oudere vrouw.  
 
Familievorming 
Van de zes kinderen die Jan en Maria krijgen, zijn drie zonen vroeg gestorven: hun tweede 
kind, zoontje Ysaac waarschijnlijk heel vroeg, voor 1759; hun derde kind, zoontje Jacob 
mogelijk in 1762 (van hem is met name geen overlijdensakte te vinden). Daarna overlijdt hun 

                                                 
60 In de familievormende periode zullen we behalve aan gebeurtenissen in het eigen gezin van Jan en Maria dus 
eveneens moeten denken aan huwelijk, gezinsvorming en overlijden van elk van deze vier kinderen van Maria 
met haar eerste echtgenoot Nicolaas Leest. Voor wat de huwelijken betreft: 22-04 1771 trouwt Laurens Leest in 
Fijnaart met Maria Dirkse Provilij. Op 15-05 1772 trouwt Baatje (II) Leest te Dinteloord met Leenderts Adrszn 
van Dis. Op 10-08 1777 trouwen zowel Cornelis als Jan te Fijnaart, met resp. Maria Moelaart en Grietje Visser. 
Maria’s eerste kleinkind Leest is de zoon Nicolaas Leest van Laurens en Maria Provilij (sic), die 8-12 1771 in 
Willemstad wordt gedoopt. Zij was met Jan getuige!  
61 Zie de tekst over deze gebeurtenissen op pag. 16,17.  
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derde zoon, Adriaan in 1783 op 23-jarige leeftijd. Met drie kinderen zet het geslacht zich 
voort 62:  
 

• Francijntje Bette jr. (Fijnaart 1756 -Dinteloord 1812), trouwt 1785 in Dinteloord met 
Anthonij Simonse Vissers en vormen een gezin Vissers. Hun eerste kind is Elijsabeth 
Vissers, gedoopt op 10 januari 1782 te Dinteloord. De ouders krijgen zes kinderen. 

• Isaac Bette (Fijnaart 1759-Dinteloord 1790), trouwt in Dinteloord met Johanna 
Simonse Vissers en zij vormen een gezin Bette. Hun eerste kind is Maria Bette, 
gedoopt op 12 november 1786 te Dinteloord. 

• Joost Bette (Fijnaart 1763-Terheijden 1826), trouwt in Zevenbergen eerst met Neeltje 
Smits en heeft met haar drie kinderen Bette. Hun eerste kind is Maria Bette, gedoopt 
op 24 december 1780 in Klundert.  
Joost huwt na het overlijden van Neeltje Smits in Zevenbergen met Tanneke Nelemans 
en krijgt met haar 5 kinderen, samen 8 kinderen Bette. 

 
We bezien dus de meer uitgebreide familievorming in het gezin van Jan en Maria vanaf de 
geboorte van het eerste kleinkind Bette. Dat proces begint op 18 december 1780, want dan  
wordt in Terheijden Maria Bette geboren uit het huwelijk van Joost en Neeltje, ze wordt 24-
december 1780 gedoopt in de NH Kerk van Klundert. We maken uit genoemde data op dat dit 
meisje Maria 7 maanden na de huwelijkssluiting geboren is. We weten echter dat haar 
grootmoeder Maria Provilij vijf jaar eerder, in 1775, op 54-jarige leeftijd is overleden. Maria 
Provilij heeft uit haar huwelijk met Jan Bette dan ook geen kleinkinderen gekend 63. 
 
Uit het huwelijk met haar eerste man, Nicolaas Leest, trouwen alle vier de eerder genoemde 
kinderen. De familievorming in het gezin van Jan en Maria begint dus eerder dan bij de 
geboorte van het eerste kleinkind Bette, namelijk bij de geboorte van het eerste kleinkind 
Leest! Maria’s kinderen Leest trouwen echter nogal laat en het is daardoor dat ze slechts een 
klein deel van de familievorming van haar eerste gezin zal hebben meebeleefd. 
Archiefonderzoek wijst uit dat haar kinderen Leest de volgende huwelijkswegen gaan: 
 

• Cornelis Leest (Fijnaart 1742-Klundert 1821), trouwt 10-08 1777 op 34-jarige leeftijd 
in Fijnaart Maria C.G. Moelaart. Na haar overlijden in 1787 hertrouwt Cornelis op 46-
jarige leeftijd in Klundert op 16-11 1788 met Agatha Bonte. Uit beide huwelijken zijn 
geen kinderen bekend.   

• Johannes (Jan) Leest (Fijnaart 1746-?, zie noot 48), trouwt op 31-jarige leeftijd op 
dezelfde dag als zijn broer Cornelis (10-08 1777) in Fijnaart met Grietje Bastiaanse 
Visser uit Sliedrecht. Dit echtpaar vertrekt daarna (kerkelijk) met attestatie naar 
Klundert en krijgt in Dinteloord acht kinderen, van wie de eerste, een meisje met de 
naam Maria Leest midden in de zomer op 5 juli 1778 geboren wordt. 

• Laurens (Fijnaart 1747-Willemstad 1777), trouwt 19 mei 1771 op 24-jarige leeftijd in 
Fijnaart met Maria Dirkse Provilij. Hun eerste kind is zoontje Nicolaas Leest, die op 

                                                 
62 Voor de nadere uitwerking van deze gezinnen, zie pag. 26 t/m 31. 
63 Voor de kinderen van Maria Provilij uit haar eerste huwelijk met Nicolaas Leest verwijs ik naar blz. 20 en: 
http://stamboom.doevos.nl/register.php?personID=I1041529923&tree=doevos&generations=, waar blijkt dat als 
Maria in 1755 met Jan Bette trouwt, twee (dan wel vier) kinderen uit haar eerste huwelijk overleden zijn, te 
weten in elk geval de eerste Baatje (1751) en het zesde kind, Nicolaas (1750-1753), maar hoogstwaarschijnlijk 
(het was in mijn archiefonderzoek niet te bewijzen) eveneens Isaac uit 1748 en Claes uit 1754. Zij komen niet 
meer voor. 
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8-12 1771 in Willemstad gedoopt wordt64. Zijn broertje Dirk wordt daar 6-8 1775 
gedoopt. Zoontje Lauwrens en dochtertje Alida worden daar 4-7 1777 gedoopt.  

• Baatje (II) Leest (Fijnaart 1751-Dinteloord 1784), huwt 17 mei 1772 op 20-jarige 
leeftijd te Fijnaart met de 27-jarige bouman Leendert Adriaanszn van Dis. Hun eerste 
kind, Nicolaas (Leendertszn.) van Dis, wordt op 23-10 1774  in Oud en Nieuw Gastel 
gedoopt. 

• In elk geval kan Maria Provilij, uiteraard samen met Jan Bette en hun kinderen Bette, 
getuige zijn geweest van het in Willemstad gesloten huwelijk van haar zoon Laurens 
Leest met Maria Dirkse Provilij in het voorjaar van 1771, alsook van de geboorte dan 
wel de doop in de Hervormde kerk van Willemstad65 van Nicolaas, hun eerste kind, 
Maria’s eerste kleinkind, in december van datzelfde jaar. De kleutertijd van deze ook 
naar haar eerste man genoemde Nicolaas heeft Maria Bette-Provilij meegemaakt.  

 
Afstanden 
We zien nu er een breder beeld van de familie ontstaat, dat door huwelijken de geliefden en 
door hen de familieleden uit omliggende woonplaatsen afkomstig zijn. Familie woont of 
kinderen gaan wonen in plaatsen als Klundert, Zevenbergen en Dinteloord. Daarom geef ik 
hier een indicatie van de tijd die men nodig had om te voet of per paard en wagen van Fijnaart 
naar de omliggende dorpen te reizen. Wanneer men daarbij een rivier moest oversteken kon 
de reis uiteraard veel langer duren, zeker in de winter door het slechte weer. Ook wordt de 
reistijd uiteraard beïnvloedt door de precieze plaats waar men wezen moest. Als je van een 
polder ten zuiden van Fijnaart reisde naar een polder ten noorden van bijvoorbeeld Klundert, 
dan kon dat gemakkelijk twee maal zo lang duren als ik hier in een schatting opgeef. 
 
Fijnaart-Standdaarbuiten is ong. 6 km, dat kost zonder teveel oponthoud te voet ruim een uur, 
per paard en wagen ong. een half uur 
Fijnaart-Klundert is ong. 8 km, te voet zeg maar anderhalf uur, met paard en wagen ruim een 
half uur. 
Fijnaart-Willemstad is bijna even ver als Fijnaart-Dinteloord, zeg maar 10 km. Echter om naar 
Dinteloord te komen, moest men de rivier de Dintel oversteken en dat kostte met wachttijden 
en varen veel meer tijd. Naar Willemstad dus, te voet tussen anderhalf en twee uur, met paard 
en wagen drie kwartier, naar Dinteloord kon dat zo maar een veelvoud van die tijd zijn… 
Fijnaart-Zevenbergen is ruim 12 kilometer, te voet kost dat twee-en-half uur gaans ☺, per 
paard en wagen ruim een uur. Men was naar onze begrippen veel reistijd kwijt. 
 
We willen nu uit de ter beschikking zijnde gegevens proberen ons een voorstelling te maken 
van de ontwikkelingen in het gezinsleven van Jan en Maria Bette, te beginnen bij hun 
huwelijksdag, het moment zoals eerder aangestipt op p. 21 en 22. Vanuit dit begin trachten we 
een indruk te krijgen van wat zij met elkaar als gezin aan mooie en moeilijke gebeurtenissen 
meemaakten. Gebeurtenissen die een impact hebben op de gezinsleden, omdat ze er op de een 
of andere manier bij betrokken zijn. Het verhaal over de bronnen, aangevuld met andere 
bronnen en verteld door een nazaat, ruim twee eeuwen later. Beseffend dat er een 
geschiedenis van gevoelens en keuzen zit achter de feiten. Heel die afwisseling, heel de 
bekoring en de schoonheid van het leven heeft immers van doen met licht en duisternis, 
mooie en moeilijke gebeurtenissen, met weer en onweer, gezondheid en ziekte, jeugd en 
ouderdom. Hoe dan ook: sursum corda ofwel het hart opwaarts… 
 
                                                 
64 Nicolaas Leest, eerste zoon van Laurens Leest en Maria (Dirkse) Provilij, gehuwd 1. met Catharina Moelaart 
en 2. met Maria de Bakker, overlijdt in Dinteloord 08-10 1833.  
65 Dezelfde Hervormde kerk als waar haar tweede man Johannis Betten in 1730 gedoopt werd.  
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Gezinsleven van Johannes en Maria 
 
1755 
Jan Bette is op zijn trouwdag (maandag) 19 mei 1755 een vijfentwintig jarige jonge boer die 
samen met Maria, zijn vierendertig jarige vrouw en haar vier kinderen Leest op een boerderij 
wonen in de polder den Nieuwen Fijnaart. Jan Bette is bij zijn huwelijk met Maria Provilij op 
de boerderij van haar overleden eerste man, Nicolaas Leest, gaan wonen. Voor Maria en de 
kinderen bleef daardoor ondanks het vele verdriet de huiselijke situatie hetzelfde. Jan heeft de 
boerderij en alles wat daarbij behoort met Maria samen voortgezet.66 
  
Waar de meeste jonge echtelieden de eerste tijd het rijk alleen hebben, is dat hier geheel 
anders. Jan heeft zeer weloverwogen zijn liefde gegeven aan een jonge weduwe die al een rijk 
huwelijks- en gezinsleven gekend heeft. Maria had in haar eerste huwelijk al het leven 
geschonken aan acht kinderen, van wie ze er samen met haar eerste man Nicolaas Leest, er al 
vier heeft moeten begraven. Opmerkelijk dat deze jonge boer Jan Bette met deze ervaren 
moeder een huwelijk is aangegaan. Dat alles is gelet op de uitgebreide voorzieningen 
waarover we lazen goed overwogen en de liefde heeft het laatste woord gehad. Toch lezen we 
in diverse akten uit die tijd, dat dit bepaald geen ongewoon verschijnsel was.  
Het is in huize Bette van het begin af aan een drukte van belang. Het jongste kind aan de 
eettafel is Baatje, een meisje van drie jaar en acht maanden, dan volgt haar broertje Lauwerus 
van acht, Jan van negen en Cornelis is al een hele vent van ruim twaalf jaar, die zijn 
pleegvader al flink in het eenvoudiger deel van het boerenwerk kan helpen. Hoe dan ook, ze 
zullen aan elkaar hebben moeten wennen en samen geluk gevonden hebben. Na ongeveer drie 
maanden raakt Maria zwanger, wat aan het eind van dat jaar al wel gezien kan worden... 
 
1756 
Na ruim 12 maanden huwelijk wordt op zondag 6 juni 1756 het eerste kind van Jan en Maria,  
Francijna Janse Betten, door haar vader als doopheffer67 de kerkruimte van de toen inmiddels 
fors gerestaureerde Nederlands Hervormde kerk te Fijnaart binnengedragen om daar door 
dominee  Jacobus van den Bogaart gedoopt te worden.  
Behalve de kinderen Leest zouden opa Cornelis Provilij en enkele broers of zusters van 
Maria’s kant uit Klundert er gemakkelijk bij geweest kunnen zijn. Dat kan ook worden 
verondersteld van opa Jacobus en oma Francijntje Betten. We lezen in de doopaantekening 
van de predikant echter niet van getuigen. 
 
1757 
Wanneer we een jaar verder zijn wordt in dezelfde kerk door dezelfde predikant op een 
zomerse zondag, de 24ste juli het tweede kindje van Jan en Maria genaamd Ysaac Bette(n), 
gedoopt.  
 
1758 
Opnieuw is het een jaar later als Jan Bette zijn derde kind ten doop houd. Op zondag 13 

                                                 
66 Zie SA Fijnaart inv. 628, 1 mei 1755, Maria Provilij regelt de nalatenschap van haar overleden man Nicolaas 
Leest, kindsdeel voor hun kinderen, voogdijschap toekomstige man Jan Betten, hoeve, land en goederen.  
67 Jan Bette zal voor zijn kinderen steeds doopheffer zijn, wat betekent dat hij het is die het kind ten doopt houdt, 
letterlijk draagt tijdens doopplechtigheid. Bij een christelijke doop worden soms ook doopgetuigen genoemd. 
Een doopgetuige heeft bijna altijd een verwantschapsband met de ouders van de dopeling. Meestal wordt een 
broer of zus van de ouders of een dan wel twee van de grootouders gevraagd om deze rol te vervullen. Dit 
gegeven wordt om die reden binnen de genealogie dan ook gebruikt als middel van bewijsvoering. Door zulke 
gegevens naast elkaar te zetten, kan men soms een goed beeld krijgen van de structuur van een familie. 
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augustus wordt Jacob Bette gedoopt. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Jacobus68 uit 
Kaulille. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de hier genoemde twee (eveneens naar de bijbelse 
aartsvaders genoemde) jongetjes, Ysaac en Jacob, vroeg overleden. We komen hen verder in 
de archieven niet meer tegen. In dit jaar doet ds. Van Dueren intrede in de Hervormde Kerk 
van Fijnaart, als opvolger van de gewaardeerde predikant ds. Van den Bogaart. 
 
1759 
Wanneer het in de winter van dit jaar guur en koud is en de wind tegen de ruiten van de 
boerenhoeve beukt, wordt de volgende stamhouder van ons voorgeslacht geboren. Isaac 
(Janse) Bette ziet 15 maanden na zijn broertje Jacob het levenslicht. De zondag daarop, 25 
november  1759, wordt hij door vader Jan de kerk ingedragen om evenals de eerdere kinderen 
Bette door de ‘beminnelijke’ dominee Jacobus van den Boogaart te worden gedoopt.  
 
1760 
In de zomer lopen we tijdens een van de zwoele avonden van de drukke zomermaanden even 
bij het gezin van Jan en Maria aan om te horen hoe het hen gaat We vallen midden in de 
rumoerige drukte van een fors gezin. Als ze allemaal thuis zijn en moeder Maria geroepen 
heeft om aan tafel gaan voor het avondeten, tellen we naast vader Jan van dertig en de in de 
kracht van haar negenendertig jaren zijnde moeder Maria waarschijnlijk de volgende 
kinderschare: de oudste is de achttienjarige (pleeg)zoon Cornelis Leest, dan zit daar zijn broer 
Jan van veertien, hun broer Laurens van vijftien, Nicolaas van tien en Baatje van bijna negen. 
Naast haar zit Francijntje Bette, die net vier is geworden en baby Isaac in de wieg. We weten 
zoals gezegd niet of op dat moment de kleine Ysaac en Jacob nog leven, maar in elk geval 
heeft Maria gedurende de afgelopen vijf jaar vier kinderen gekregen. In ditzelfde jaar brandt 
op 22 juli bijna het gehele naastliggende dorp Standdaarbuiten af. Om maar wat te noemen… 
 
176169 
Moeder Maria is opnieuw zwanger van een zoon, die Adriaan zal heten. Adriaan Bette wordt 
gedoopt in de Fijnaartse Hervormde kerk op 8 maart 1761. Hij overlijdt al jong en zal de 
zomerdag van 4 juli 1783 op 22-jarige leeftijd in Klundert begraven worden.  
 
Op 9 mei vindt er voor Baluw en schepenen een intern transport van obligatie plaats en wordt 
de lening van 7500 gulden die Nicolaas en Maria Leest op hun boerderij hadden bij Gerard 
Panneboeter via diens inmiddels ook overleden weduwe Balida Velsenaer en na de 
boedelscheiding terecht gekomen bij Adriaan Panneboeter, nu via Nicolaas’ weduwe Maria 
Provilij door haar huwelijk overgenomen door Jan Betten. Later zal deze obligatie bij Jan 
Janssen Maris te Willemstad belanden om uiteindelijk bij verkoop 12 juni 1797 verrekend te 
worden.70 Bij deze vroegere wijze van bankieren gaan obligaties soms een hele weg. 
Overlijden grootmoeder Francijntje 
                                                 
68  ‘Cobus’  Bette wordt o.m. per 25 nov. 1758 aangeslagen voor de personele belasting voor f 2:10. –. We 
vinden zijn naam in de volgende inv.nrs: 609, 610, 615, 618c, 618d, 618f, 618g. Letterlijk gaat het bij inv. nr. 
615 over ‘Memorie van overgeslagen inwonenden van den Fijnaart dewelke gecommitteerd zijn pro anno 1758 
te taxeren voor de personeeele omslag.’Get. J. van Doorn (de baljuw, een met de rechtspraak belaste ambtenaar), 
Jacobus van Gelder, Cornelis Versluijs, Gerrit Moelaart.  
69 Getekend 22 en 24 januari 1761 wordt door de kerkenraad van Fijnaart voor de Baljuw, Burgemeester en 
Schepenen van Vrouw Jacobslant (anders genaemt den Fijnaart) o.m. vanwege bestaande financiële tekorten een 
geheel nieuw ‘Kerkereglement vande fijnaert 1761’ vastgesteld en ingevoerd, Daarin worden afspraken met de 
kerkmeester nog eens duidelijk bepaald, beperkt en vastgelegd, zaken met betrekking tot de zitplaasten (‘soo in 
banken als stoelen als voetebank’) preciezer bepaald (‘niemant sal aan sijn bank, stoel voetebank of jetwas 
anders mooge timmeren off laete Timmeren…, ofwel alles moet in de oude staat terug gebracht worden. De 
prijzen voor banken en stoelen worden nog weer eens bekend gemaakt, de aantekeningen bij het trouwen en 
zaken rond het kerkelijk begraven nader omschreven etc. 
70 SA Fijnaart inv. nr.400 fol.48 9 mei 1761, idem fol.148 17 nov.1767, verrekening in de marge. 
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12 juni 1761 hebben Jacobus Bette, zoon Jan Bette met zijn vrouw Maria, hun kinderen en 
leden uit de familie Knook een moeilijke gang te maken. Onder het luiden van de 
kerkklokken van de Hervormde Kerk van Fijnaart lopen zij bedroefd en bedrukt vooraan in 
een begrafenisstoet achter de blauwe baar.  
Vrouw, moeder en oma Francijntje Bette-Knook wordt op de voor die tijd respectabele 
ouderdom van 71 jaar begraven. Uit de kerkboeken wordt bekend dat niet haar man Jacobus, 
maar zoon Jan de zorg voor de begrafenis op zich nam. Hij betaalde voor: ‘luijde voor zijn 
moeder 1 gulden en 4 stuijvers, voor kerkhofsrecht de gewone 8 stuijvers en voor zijn keuze 
voor de blauwe baar 18 stuijvers.’ Gelet op de omstaande betalingen is dit niet van het minste, 
maar gelet op andere begrafenisbetalingen die Jan Bette deed en doen zal, lijkt het opvallend 
weinig.71 Langdurig luiden was het teken van een hogere positie van de overledene of een 
klinkend eerbetoon. Dat laatste gebeurde hier wel… 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1740-1744, 1749-1770 (deel 7) 
Jan Betten betaalt voor het  begraven van zijn moeder Francijntje Knook 12-06-1761 
 
Op tweetal voor het diakenschap 
Op zondag 6 december vergadert de kerkenraad van de Hervomde Kerk van Fijnaart en in het 
ActaBoek 1733-1784 vinden we in het verslag daarvan de volgende tekst opgenomen: 
‘Acta des EerW KerkenRaads van Fijnaart en Heijningen gehouden den 6 Decemb. 1761 
Na voorgaande gebeden tot God in den Hemel over de verkiezing van ouderlingen en een diaken 

uijt den Fijnaart, zo hebben wij uijt het voorgaande gemelde dobbelgetal verkoren tot Ouderlingen 

Jan Burgers en Adriaan Pot, tot Diaken Jan Bette 
Actum in onze consist. Den 6 Decem. 1761 
Na deze verkiezing is God den Heere dankzegging toegebragt en de vergadering geeijndigt.  

Jacobus van den Bogaart, C. Provilij (1761), Stoffel van de Malipaard, J. vdHeijden, F. Moen, J. 
Meeuwis Lrsz Van Dis’ 
 
Wat verder in de Acta van de Kerkenraad lezen we dat Jan, ook al was hij door de gemeente 
gekozen, nog wel wat bezwaren heeft ingevoerd. Jan vindt dat hij niet beroepbaar is, omdat 
hij zijn ‘rekening als kerkmeester nog niet gedaan had’ en tevens dat hij voor dit kerkelijke 
ambt de benodigde kwaliteiten niet of onvoldoende bezit. Mede door de positieve inspraak en 
aanbeveling van zijn schoonvader Cornelis Provilij (uit naam van de kerkenraad) stemt Jan 
uiteindelijk in met de verkiesbaarstelling. Wat uit de volgende notulen op te maken valt: 
 
1762 
1 Januari 1762 
‘De tijd tot bevestiging van Ouderlingen en diaken in hunnen dienst nu op N.Jaars dag daar 
zijnde zo zijn de beroepene Ouderlingen Adriaan Pot en Jan Burgers in hunne Bedieningen 

                                                 
71 DTB Fijnaart, 12 juni 1761  
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bevestigd ook schoon 72 Jan Bette tot diaken beroepen zig door een brief geaddresseerd aan d’Eeerw. 

Kerkenraad geexenseerd 73 had van het diakenschap eensdeels omdat hij oordeelde niet beroepelijk 
te zijn, vermits hij zijn rekening als Kerkmeester 74 nog niet gedaan hadde, anderdeels omdat hij 
meende tot die Bedieninge niet bequaam te zijn wegens onvermogen, zo heeft hij, Jan Bette zich 

door zijnen schoonvader Cornelis Provilie als gedeputeerd uijt naam van Kerkenraad laten 
overreden, en is daarom de beroeping hebbende aangenomen op deze ordinaire tijd75 van 
Bevestiging na voorgaande drie Kerkelijke proclamatien benevens de voornoemde ouderlingen te 

hebben gehad in zijnen dienst ingesegend geworden. 

 

Vanaf dat moment, januari 1762, zien we genoemd drietal bij belangrijke zaken de kerkenraad 
aangaande mede ondertekenen76. De predikant is Jacobus van den Boogaart (van 1740-1779).  
 
Zorg voor de oude van dagen 
Het is een drukke en bewogen tijd in het boerengezin van Jan en Maria.  
Op 18 februari 1762 tekent Jan Bette, die inmiddels een gezeten bouwman onder de jurisdictie 
van den Nieuwen Fijnaart is geworden, een overeenkomst tot verkoop samen met ‘Andries 
Prince, arbeijder, wonende mede binnen dese vrijhijt’. Het betreft: ‘een huijs en 65,5 Roede 
chijnserve staande ende gelegen op den Ouden Fijnaartsen Dijk aan den ouden molen, ten 
quohiere bekent op folio 17277 vso78 ’.  
Dit stukje grond met het huisje is zoals we zagen vanaf 21 mei 1753 in het bezit van Jan Bette 
geweest. Hij was drieëntwintig jaar toen hij er eigenaar van werd. Huis en have worden 
verkocht ‘en in cope aangestaen volgens conditie hier nae geregistraert’. De somma bedraagt 
‘een hondert vijftig guldens’ te betalen voor de eerste september 1762 de somma van twintig 
gulden en een jaar ‘na tdoen der vast gelijke 20 guldens met den interest van dien tegens vier 
guldens percents’ etc. en elk jaar zo door totdat het gehele kapitaal en de rente zal zijn 
voldaan.79 De koopakte wordt behalve door Jan Bette ondertekend door de baljuw Jan van 
Doorn, burgemeester J.H. Knook en de schepenen van Vrouw Jacobaes Lant anders genaamt 
den Fijnaart, Nicolaes Harsveldt en Hendrik Jansen Oostdijk.  
De koper Andries Prince stelt zijn handmerk door middel van een kruis en P. Panneboeter 
tekent het geheel als secretaris. 
  
Direct na deze akte sluiten beide mannen een nadere overeenkomst waarin we plotseling een 
doorkijkje krijgen in het leven van de oude vader Jacobus (ook wel Kobus of Cobus) Bette: 

                                                 
72 ‘schoon’ = ofschoon (hoewel) 
73  ‘geexcenseerd’ = ws. geëxcuseerd (verontschuldigd) 
74 Het is de taak van de kerkmeester het kerkgebouwen in goede staat te houden. Hij voert regelmatig controle en 
inspectie. Dat houdt in dat hij, rekening houdend met de begroting, dingen vernieuwt of repareert. Dit kunnen 
werkzaamheden zijn op de korte termijn maar ook op de lange termijn. Hij overlegt regelmatig met de koster 
en/of de kerkenraad raad of er iets stuk of aan vervanging toe is. Ook het ‘verven’ en eventuele grote 
verbouwingen en vernieuwingen hebben zijn aandacht. Hij kan altijd een beroep doen op leden en vrienden en 
hen vragen hem daarbij te helpen. Hij coördineert de werkzaamheden en zet de juiste mensen op de juiste plaats. 
Uit de tekst op pag. 47vv. weten we dat juist in het jaar 1762 er opnieuw problemen tussen Fijnaart en 
Heijningen ontstonden vanwege dringend herstel van onder meer de toren van de kerk, die evenals de voorgevel 
op instorten stonden. Er werd een tweetal deskundigen bijgehaald om te bepalen wat het herstel zou kosten. De 
reparatiekosten worden geraamd op ongeveer 2.400 guldens. Dit hoge bedrag kon onmogelijk door Fijnaart 
alleen worden opgebracht. In al dit werk is Jan als kerkmeester zeer nauw betrokken.  
75 ‘ordinaire tijd’ = de gewone, er voor staande en vastgestelde tijd van bevestiging van ouderlingen en diaken. 
76 Acta 30 nov. 1762 tekenen J. Burgers, Aderaan (!) pot en Jan Betten bij een nieuw ‘dobbelgetal’ aan 
ouderlingen, twee uit Fijnaart en twee uit Heijningen.  Voor kerk en kerkenraadswerk, zie G.J. Schutte s.v. 
77 Oud Archief Fijnaart nr. 1431 (Quohier en Commerboek). 
78 Vso (vso) = op de achterzijde van een blad; recto (rto) = op de voorzijde van een blad (opengeslagen rechts). 
79 SA Fijnaart, inv.nr. 366 p.87, 87v, 88 en 88vso. 
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‘Is voores conditie dat des vercopers vader Jacobus Bette de vrije inwoning int genoemde huijs sal 

moete hebben, gedurende sijn leven, dat den coper off sijne erve hem inmiddels soo in gesonthijt als 
siekte behoorlijk sal moeten oppassen en adsistentie doen, en sijn linden en wollen goet moeten late 
wassen strijken stijven, en dus van alle tnodige, alsmede van groente uijt den hoff voorsien, 

uijtgenomen de kost en drank medicijne, kleeren, mitsgaders het herstellen vandien en waar voor 
eene behoorlijke obligatie en acte van verband sal moeten gepasseert worden’.  
 
Even verder vinden we: 
Andries prince zal te meijdagen aanstaande huis en hof gaan bewonen ‘als wanneer de 

onderhouding van Jacobus Bette ook eerst een aanvangh sal nemen, en inmiddels stervende, sal 
dat tot ontslag en dus tot voordeel van den coper wesen… Actum Fijnaart den 18 Februarij 1762 
(was getekendt) Jan Betten, dit merk is gesteldt bij Andries Prince, onderstont mij present (get.) 

P. Panneboeter, secr. Accord met sijn principael ter secretarie berustende Fijnaart den 14 juni 1762 

P. Panneboeter secrets.’80 
 
Opvallend is de tweede datum onder deze akten. Wat kan er gebeurd zijn tussen de eerste 
opstelling van de akte in februari en de uiteindelijke verwerkelijking van de verkoop en het 
medeondertekenen van het gerecht, te weten baljuw, burgemeester en schepenen in juni?  
 
Zo lang het duurt  
De mogelijkheid bestaat, dat Andries Prince toch niet zo eenvoudig aan zijn eerste twintig 
gulden aflossingsgeld kon komen. Maar er gebeurde nog iets. Blijkbaar had zoon Jan niet 
verwacht dat zijn vader Jacobus al spoedig zou overlijden. De zorgende ouderdomsregeling 
zoals in de akte beschreven, doet vermoeden dat Jacobus nog in redelijke doen was en dat de 
groente uit de tuin evenals de verzorging door Andries Prince hem nog zou dienen. Pas in de 
meidagen zou Andries immers in het door hem gekochte huis intrekken en de verzorging van 
de oude Jacobus op zich nemen.  
 
Overlijden (groot)vader Jacobus 
Het is echter zover niet gekomen. De clausule waarmee de verkoopakte eindigde is in werking 
getreden. Andries is van de verplichting tot verzorging ontslagen. Jacobus overleed nog geen 
veertien dagen na het opmaken van de eerste verkoopakte en verliet zo het huis waarin hij 
mocht blijven wonen ‘om zijn intrek elders te nemen’…  
 
Op 2 maart 1762 gaan Jan Bette en zijn familie opnieuw de gang naar het kerkhof. Onder het 
‘luijden’ van de kerkklokken wordt opnieuw op ‘de blaauwe baar’ nu het lichaam van vader 
en opa Jacobus Bette naar het graf gedragen. Voor kerkhofsrecht zal Jan later als enige in een 
lange rij ‘bij akkoord’ de 8 stuivers betalen die gelden voor het begraven van de gewone 
man.81 Wat betekenen die woorden ‘bij akkoord’ voor het recht om op het Hervormde kerkhof 
begraven te worden?  
 
Het zal mogelijk te maken hebben met de toestemming van de kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente om het gestorven lichaam van de rooms-katholieke Jacobus Bette op de door hen 
beheerde begraafplaats rond de kerk ter aarde te bestellen. Voorspraak van zijn Hervormde 
zoon Jan, die immers tot diaken van die kerk was gekozen, zal zonder twijfel aan de 
toestemming hebben bijgedragen. Overigens was dit begraven van alle gezindten in of rond 
de dorpskerk zeker niet ongewoon. De joodse gemeenschappen hadden eigen begraafplaatsen, 
maar voor het overige werden de op aarde strijdende partijen in de aarde gewoon bij elkaar te 

                                                 
80 SA Fijnaart (Vestboek, met transportakten van goederen), inv.nr. 366 p.87, 87v, 88, 88v. Zie voor andere 
akten van Jan en Maria Betten-Provilij: SA Fijnaart inv.nr. 630, 5 okt. 1768, nadere testamentbepalingen. 
81 DTB Fijnaart 7. 
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ruste gelegd. Fijnaart kende als overwegend protestants dorp een woelige geschiedenis in de 
omgang met de rooms-katholieke gelovigen. Het ging er soms liefdeloos en heetgebakerd aan 
toe.82  Het kan zijn dat zulke strubbelingen een vooraf door de kerkenraad gegeven akkoord 
van begraven noodzakelijk maakten. 
 

 
 
Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1740-1744, 1749-1770 (deel 7) 
Jan Betten betaalt bij het begraven van zijn vader Jacobus Bette 02-03-1762  
 
Door schuld bezwaard 
Een maand later verklaart Jan Bette voor Baljuw, burgemeester en schepenen het volgende:  
‘…geeft reverentelijk (=eerbiedig) te kennen Jan Bette, bouwman onder deze jurisdictie dat 

deszelfs vader Jacobus Bette onlangs overleden sijnde seer weinige goederen en mogelijk veele 
onbekende schulden heeft nagelaten, hij voor als nog niet raadsaam vint den boedel te aanvaarden, 

maar te raden is geworden te verkiezen ’t jus deliberandi (=het recht van beraad, dat toegestaan 
wordt aan een erfgenaam een vastgestelde tijd te nemen om te besluiten de erfenis al dan niet te 
aanvaarden). 
Redenen waaromme hij sig is kerende tot Uwe Edelachtbaren met oodmoedig versoek, dat Uwe 

Edelachtbaren hem suff.. (ws. sufficient=voldoende) gelieve te verlenen den tijt van drij maanden 
om te delibereren (=zich te beraden, overleggen) off hij den Boedel zal aanvaarden off requiduiren 
(ws. weigeren) ende inmiddels voor publicatien alle ende een Igelijk aanmanen sijn actie Integeven 

en het verschuldigde te betalen mitsgaders de geringe meubeltjes publiquelijck tot gelde te maken 
(onderget:) … 1 Apl: 1762…’83 

Was Jacobus een notoire schuldenmaker geworden? In de war geraakt? Het geeft te denken…  
 
1763 
Bij mijn onderzoek in het toenmalige Streekarchief te Zevenbergen kwam ik in de kasten van 
de archiefzaal geheel onverwacht een archiefstuk tegen waarop de naam van voorvader Jan 
Bette prijkte. Het blijkt een stuk uit de archieven van het Dorpsbestuur te zijn, de bijdrage van 
Jan Bette als diaken van de Hervormde gemeente aan de armenzorg van Fijnaart in het jaar 
1763 en de afhandeling ten overstaan van Magistraat, kerkeraad en gemeenteleden 3-10 1764. 
We zagen dat Jan in januari 1762 het kerkelijke ambt van diaken84 aanvaardde. Daarvoor was 
hij een periode kerkmeester geweest. Het is duidelijk dat hij zijn verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschap niet uit de weg gaat, al is hij nog maar 31 jaar. Maar we zullen ook zien dat 
hem dit een paar moeilijke momenten en perioden oplevert. De kerkeraadsnotulen geven wel 
enig zicht op het feit dat Jan Bette niet bepaald een meegaand heerschap was, in elk geval was 

                                                 
82 J. van Doorn, Vierhonderd jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987, Fijnaart 1987 p. 53 e.v.; vgl. 
Gerrit Schutte, Tolerantie op dorpsniveau, Geloofsverhoudingen in achttiende eeuws Hilversum, HHT-EP 2006: 
http://www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2001.3%20Tolerantie.pdf  
83 SA Fijnaart inv. nr. 389 fol.3. 
84 Het ‘ambt der diakenen’ wordt volgens het Convent van Wezel (1568) het volgende gerekend: ‘de bediening 
van de tafel, dat wil zeggen dat zij de armen in hun nood te hulp zullen komen, aalmoezen in zullen zamelen en 
het noodzakelijke uit zullen delen. Hun verkiezing zal op dezelfde wijze als die van de ouderlingen plaatsvinden. 
Zij moeten degenen, die met rijkdommen gezegend zijn, vermanen, om de kerk en de armen te ondersteunen.’  
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hij niet bang voor zijn standpunt en mening uit te komen. Of hij het altijd even wijs aanpakte 
is een andere vraag, waarover zijn mede-kerkeraadsleden in elk geval wel enig oordeel via de 
notulen uitdrukten. Dat hij zo jong als kerk- en armmeester wordt gevraagd, zegt ook wel iets. 
 
Armenzorg 
De zorg voor de armen was in de 17de en 18de eeuw vooral een taak van het dorps- en 
kerkbestuur. Ieder jaar werd een nieuwe armmeester benoemd. Ten overstaan van de 
magistraat (een rechtelijke beambte van de gemeente, zoals een schout) en een predikant of 
ouderling van de plaatselijke kerk gaat de armmeester een contract aan om gedurende een jaar 
verantwoordelijk te zijn voor de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de armen van de 
woonplaats. De inkomsten kwamen onder meer uit gemeentelijke en kerkelijke gelden 
(‘collecten in de kerk gedaan’), alsook uit verhuur van onder meer rouwmantels, opbrengst 
van interesten (renten van erfenissen aan de kerk geschonken voor de armen), land-of 
bezithuren (o.m.chijns erffpagt van het slop der armen) en vrijwillige giften. De afrekening 
werd jaarlijks ten dorpshuize ‘overgebracht en gepresenteerd’, in het geval van Jan Bette op 3 
oktober 1764. De periode waarin Jan armmeester was, ging in na afloop van de termijn van 
zijn voorganger armeester Jacob van der Linden, en wel op 1 januari 1763 en eindigde op 31 
december 1763.  
 
Wat was de taak van een armmeester in Fijnaart gedurende de achttiende eeuw? De 
armmeester functioneerde vanwege de kerk in de zorg voor hen die in het dorp praktische en 
financiële hulp nodig hadden. Hij was door de kerkenraad aangesteld om administratie te 
houden van inkomsten en uitgaven en tevens praktisch uitvoering te geven of te laten geven 
aan de armenzorg.  
 
 

    
 
 

Hervormde Kerk Fijnaart (1870)                                                            Armenrekening Jan Betten 1764 
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De tekst van het tweede en derde blad van de armenrekening is: 
 
Voor den Armen 

Overgebragt en gepresenteert dese Rekeninge door den Rendant ten Dorpshuze van den Fijnaart 
ten overstaan van de Magestraet en de ouderlinge deser gemeente in absentie gevolge het contract 
aangegaan tusschen gem:te tiagestraet en Kerken raedt de data 23e december 1686 en in presentie 

van de leden der gernente die daar bij present hebben willen komen, Desem 3e october 1764 

 
Rekeninge Bewijs et Religna, die bij ende mits desen is doende en overgevende aan Diacon Jan 

Bette. in qua1itet als Arm Meester van den Fijnaart, aan de (del Eerw:e Heer Predicant van voorn: 
Vrijheidt en sulks van sodanigen handel bewind en administratie als den selven Jan Bette in zijne 
voort,: qualitet wegens des armens revennen en Inkomsten sedert den Eersten Januar 17: 

drie en sestig, tot ult;a december desseiven Jaars, en zulks na expiratie van den dienst van den 
arm meester Jacob van der Linden, over den jare 17:twee en sestig heeft gehadt en gedaan 

 
Ontfang 

Eerste capittel en is van de collecte in de kerk gedaan en verhuur der rouw mantels 
** Wel gebracht 
Onder het verrigten van den (tekst gaat op de volgende pagina verder) 
volgens extract 
Gods dienst, is gedurende den tijd des Rendants administratie in de kerke alhier gecollecteert, 
volgens notitie bij den Eerw:e kerken raad gehouden, en blijkens Extract ut voorn: 

Boek Eene Somrne van       402 - 17 
 
** Wel gebragt en hier van voorstaan authentique LiJsten over te leggen 

Werdt alhier mede in ontfang gebragt, het gene geprovenueert is van het verhuuren der rouw 

mantels, sedert den l:e jann: 1763 tot ult:o december daar aan volgende, volgens extract 
uyt het Boek deswegens gehouden wordende, de Samme van 156 * 7 

Eerste Somme bedraagt vijff hondert agt en vijfftig guldens 

vier Stujvers 
S:a 558 – 4 

 

De armenrekening begint met een overzicht van de verschillende inkomsten. 
De eerste opbrengst in het jaar van armmeester Jan was, zoals steeds, die van de kerkelijke 
collecten voor de armen: ruim 402 guldens. De tweede, het verhuur van rouwmantels, bracht 
ruim 155 guldens op. Deze inkomsten waren samen ‘vijfhondert acht envijfthig guldens vier 
stuijvers’.  
Daarna volgt het ‘Tweede Capittel van Ontfang’ en dat vormt een andere bron van inkomsten 
voor de armen, namelijk die van de opbrengsten uit renten, landhuren, erfpacht en giften, dat 
jaar voor ruim 105 guldens (105-10).   
Het derde ‘Capittel van Ontfang’ betreft ‘den oort Stuijver van den gilden voor de verpachte 
slands gemene middelen, de bedongen en beloofde premien’ … ‘ontvangen van den heer 
Ontvanger der gemeene middelen in den Willemstad Sprangers over de termijnen april en 
oktober 1763.’ Het handelt hier om de renteopbrengst van verpacht land. Daarbij komt er geld 
uit ‘hetgene op alle goetwillige verkopinge en verhuringe van vaste en tilbare goederen 
alsmede houtgewassen en vruchten te velde aan den armen is toegestaan…’ en ‘levert de 
armmeester van terheijde een somma van 31 guldens voor allimentatie leningen van de 
kinderen van Adriaen van Gastel over den jare 1763, hebbende den rendant de volle somme 
tot 36 niet kunnen bekomen om redenen, dat de vrouw van voorz. Van Gastel enige tijd voor 
het jaar was getrouwt en geen allimentatie van den armen had genoten: 31 gulden en 10 
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stuivers. Het derde kapittel sluit af met vrijwillige giften, waarna de derde somme bedraagt: 
125-9-8.  
 
Van muizenkoppen, bijenkasten en doodbidders 
Dan sluiten de ontvangsten over 1763 met het ‘Vierde Capittel van Ontfang wegens het slot 
van vorige rekeninge, comparitie leningen der non comparerende ingelanden op de slands 
rekeningen, het zetten van bijen, en verder ‘huren der armekinderen’ en ‘geprovenierd 
(ingebracht) van het muysegeld’ , met daarbij wat losse verkopen van een oud bed en oude 
kleren etc. De vierde somma bedraagt 156-6-8. 
Opvallend zijn de inkomsten vanwege het zetten van bijen en die van het muizengeld.  
Uit de tekst maak ik op dat verschillende imkers op het land van Fijnaartse boeren hun 
bijenkasten hebben gezet en van de honingopbrengst een stuiver (per kast/korf, er staat ‘van 
iederen stolp’) moeten betalen ten behoeve van de armen. Hier komt toch maar even 13-12 uit 
voort, hetgeen op een flinke honingoogst lijkt te duiden.85  
 
Dan die vreemde tekst over de muizenkoppen:  
‘Den rendant heeft nog ontvangen van die gene welke de muijsse koppen, waarop zij in den 
jare 1761 gedane taxatie gestelt waren, niet hebben konne leveren, tot eene stuijver van 
iederen kop die zij minder dan hun tax brachten’. Het te weinig aan ingebrachte 
muizenkoppen bracht toch nog negen gulden en veertien stuivers op. Al rekenend zou dat 
gaan om 194 gemiste muizenkoppen (20 stuivers in een gulden: 20x9=180+14=194).  
Waarvan akte☺, maar wat er precies achter het bestrijden van de muizen zit (een muizenplaag 
op het Fijnaartse platteland?) kan ik na speurwerk toch niet vinden. 
Hoe dan ook: de somma totalis is 945-10, bijna duizend guldens voor de armen in het jaar 
1763, zoals blijkt uit de eerste 12 pagina’s van deze armenrekening. 
 
Daarna volgt het hoofdstuk ‘Uytgeeff tegen den vorenstaande Ontfang’: 
Het eerste capittel van de uitgaven is wegens gedane kerkelijke uitdelingen aan de huijs 
armens’en het besteden der arme kinderen, mitsgaders leverantien aan deselve’. 
De uitdeling aan de huisarmen, die volgens een lijst ging, kostte 236 guldens en 19 stuivers. 
Dan volgt een opsomming van diverse specifieke posten, zoals kostgeld (aan voogden) voor 
(het verzorgen) van arme kinderen, wier levende of niet meer hier zijnde ouders met name 
worden genoemd.  Soms moeten de schoenen van een arm kind ‘gelapt’ worden of worden er 
hemden gemaakt, keurslijven en andere ‘cleragie’ ten dienste van de armen. De som voor 
geleverd armenbrood is behoorlijk: 119-19, bij rekening en kwitantie. De kleine, tochterige 
huisjes moesten verwarmd worden: 16 tonnen Hollandse turf a 15 stuiver de ton voor de 
verwarming van de armen. Voor het rijden van die 16 tonnen turf vroeg Pieter Nieuwland een 
gulden en vier stuivers. Dan komt er een post waaruit blijkt dat de kerkvisitatoren  een 
financiële bijdrage hebben geleverd aan de ‘afgebrande kerk van Sliedrecht’. Aan twee 
‘rijsende passante’ is voor ‘rijsgelt gegeven’: zes stuivers. Opdat zij maar weer zouden 
passeren…  
Het derde capittel van uijtgeeff houdt onder meer in een betaling van proceskosten aan de 
procureur in Den Haag, betreffende zijn ‘gemeriteert salaris en gedaan overschot, wegens een 
proces dat de Magistraat als opper armmeester genoodzaakt zijn geweest tot Soutien van de 
armen te defenderen’. Volgens kwitantie werden deze salarissen voldaan: 33 gulden.  

                                                 
85 Deze merkwaardige vorm van belastingheffing bestond een paar eeuwen geleden eveneens op het platteland, 
b.v. in het oude Soest. Van ieder bijstede (bijenstal) „in den dorpe van Soest", staande aan de boekweit, moest 
men jaarlijks twaalf „stuijvers" betalen. Het was een oud recht van de hervormde kerk van Soest en het 
stuijversgeld diende betaald te worden aan de kerkmeesters. Ieder jaar opnieuw legde men een lijst aan van de 
bijenhouders staande „onder den geregte" van Soest. De oudste lijst van Soester bijenbelasting dateert van 1708. 
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Het vierde hoofdstuk van uitgaven met betrekking tot de armen van Fijnaart in het jaar 1763 
betreft een jaar traktement voor de dorps-‘chirurgijn’ voor behandeling van de armen, per 
kwitantie 25 gulden. Aan Teunis Boekhouwer is voldaan omdat hij enkele met name 
genoemde arme kinderen enige tijd in zijn school heeft onderwezen. Behalve schoolmeester is 
Teunis Boekhouwer ook betrokken bij begrafenissen en dus ontvangt hij voor kerkrechten van 
lijken van armen een bedrag van ruim 8 gulden. De timmerman Klaas Dane wordt betaald 
voor het maken van ‘dootkisten voor arme personen alsmede enige leverantie’. Een andere 
Fijnaartse timmerman, Jan Renders, had opdracht gekregen het huisje van Jan Gieltjes een 
beetje op te knappen en rekent voor spullen en arbeidsloon 15-15. Zo komen hier de 
Fijnaartse bouwvakkers voorbij, want metselaar Joost Hoevenaar heeft ook aan twee 
armenhuisjes gewerkt en ontvangt er geld voor. Bij het afleggen van een aantal overleden 
armen heeft de vrouw van Bastiaan Hogendijk geholpen en is betaald geworden, evenals Arie 
Driesprong bij anderen. Van Arie Driesprong staat nog het volgende aangaande de overleden 
Jan Wouterse ‘…het afleggen van … en te lijke bidde over denselven…’. Heeft hij ten 
overstaan van het lijk voor deze dode arme gebeden? Vreemde zaak, temeer daar het hem 
nota bene ook nog wat oplevert. Stijn Brockhoff is ook zo’n aflegger en ‘doodsbidder’ terwijl 
Pieter van de Meebergh voor het in de kist leggen van een aan de dijk gestorvene een paar 
guldens in ontvangst mocht nemen.86 Het totaal van dit vierde hoofdstuk van uitgaven betreft 
101-13.  
Het vijfde hoofdstuk beschrijft de kosten die gepaard gingen met het opstellen en uitrekenen 
van deze armenrekening. Voor het ‘stellen schrijven en apostilleren (van kanttekeningen en 
eventuele bijlagen voorzien) deser rekeninge met het in orde brengen der documenten maken 
van borderellen (lijst met de verschillende bestanddelen van een totaalbedrag) en andere 
moeijten daaraan dependerende, als ordinair (zoals gewoon)’: zes gulden. Dan kost het 
schrijven van de benodigdheden van de lijst voor de volgende armmeester nog 1 gulden en 
vier stuivers, samen 7-4. Hetgeen de somma totalis van de uitgeeff brengt op 886-16-14. De 
totale ontvangsten bedroegen 945-10 ‘comt ergo meer ontfangen als uijtgegeven de somma 
van 58-13-2.’ 
 
‘Aldus gedaan, overhoort, geappostilleert en gecalculeert ten daege, jare en maande en 
presentie als in ’t hooft deses staat gemeldt’, tekent als eerste: Jan Betten (zie de onderste 
afdruk van een bladzijde uit deze Arme Regeninge op pag. 42).  
 
Of Jan Betten voor zijn bemoeienis iets ontvangt, wordt niet inzichtelijk. Het is liefdewerk. 
 
De vraag blijft wat het betekent als we lezen ‘...te lijke bidde over denselven…’? Onderzoek 
levert het volgende op: een aanspreker, ook wel doodsbidder genoemd, was iemand die in 
vroeger tijden na een overlijden de nabestaanden of bekenden inlichtte en de begrafenis 
regelde. Voor de ordelijke bekendmaking van het overlijden en de begrafenis van de arme Jan 
Wouterse heeft Arie Driesprong zich dus ingezet en armmeester Jan Betten heeft hem 
daarvoor uit de armenkas in het jaar 1763 betaald. Zo gingen die dingen. 
 
Spanningen in kerkeraadsnotulen 
In de jaren voordat Jan zijn werk als armmeester op 3 oktober 1764 officieel afrondde met de 
afhandeling in het dorpshuis van Fijnaart, was er toch wel veel gebeurd. Zowel zijn moeder 
(1761) als zijn vader (1762) zijn nog maar een paar jaar geleden overleden. Uit de 
begraafakten blijkt dat Jan en Maria zowel op 29 maart 1762 als 21 juli 1764 een jong 
geboren kindje hebben begraven (zie pag. 26). In het jaar van zijn taak als armmeester (1763) 

                                                 
86 De armste mensen werden op kosten van de gemeenschap begraven. Voor armenzorg, zie G.J. Schutte s.v.  
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was zijn vrouw Maria bevallen van hun zesde kind, een zoontje dat zij Joost noemden. Joost 
Jansse Betten werd in de Hervormde Kerk van Fijnaart gedoopt op 11 september 176387. 
Vader Jan was toen 33 en moeder Maria 42 jaar oud. Vier Bette-kinderen waren er in het 
gezin, mogelijk nog een of meerdere Leest-kinderen. Jan en Maria boerden goed op de grote 
hoeve. Hij was een van de kleine ingelanden van een Fijnaartse polder88, was kerkmeester 
geweest (1760/61), diaken en armeester (1763). Maar zijn beide ouders en ook twee van hun 
jonge kinderen waren overleden. Ingrijpende gebeurtenissen, altijd drukte in het zware werk, 
diverse verantwoordelijkheden en daarbij diep verdriet. Is het door dit alles, dat we in de 
kerkeraadsnotulen opeens lezen van het humeurige gedrag van Jan Bette? 
De kerkeraadsnotulen van de Nederland Hervormde Kerk van Fijnaart geven op de datum 20 
april 1763 , dus in het begin van het jaar dat Jan zijn taak als armmeester uitoefende, een 
beschrijving van opmerkelijke gebeurtenissen: 
 

 

                                                 
87 Voor Joost Jansse Betten, zie ook pag. 30,31. 
88 Zo blijkt uit een kwestie over aandeel in de kosten van het Fijnaartse dorpshuis, Albert Delahaye, E.V.M. 
Lieven, Het dorpshuis van Fijnaart en Heijningen , id. juni 1980 p.38. 
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De tekst die op Jan betrekking heeft89, luidt in de context als volgt: 
 
1763 20 april Acte des Eerw. Kerkenr, gehouden den 20 apil 1763 

Alle leden present zijnde zijn wij met den gebede begonnen, en is dus in dese onze vergadering 
bepaald dat dópvolger in plaats van onsen overledene broeder ouderling Adriaan Pot volgens oud 
gebruik moet zijn Jan van der Heijden, dewijl hij ’t laatst als ouderling onder den Fijnaart gediend 

had, waar op terstond ook geresolveerd is door den schoolmeester boekhouder den oud ouderling Jan 
van der Heijden te laten verzoeken om zig in onse vergadering te doen zien , waarop hij terstond 
gecompareerd is en het voorgaande besoigneerde hem zijnde voorgedragen, heeft hij gewillig in de 

vrees Gods op zig genomen om den plaats van den overleden ouderling Adriaan Pot te vervullen en 
dus is Jan van der Heijden als ouderling sonder voorgaande bevestiging als na gewoonte bij 
zodanige omstandigheid op een broederlijke wijze met hem te geven de hand van broederschap in 

onse vergadering ontvangen.  ook is bij dese gelegendheid het gepasseerde tusschen den Predikant 
en de Ouderlingen aan de eene zijde en Jan Bette aan de andere zijde met hem Diaken Jan Bette in 

der minne vereffend, dat in dit Actaboek er niets van geschreven werde, hierop is de vergadering 
met dankzegging geeijndigd. 

 
We kunnen dit eruit opmaken: Jan Bette heeft in een bepaalde zaak of situatie in zijn eentje 
tegenover de gehele Fijnaartse kerkenraad gestaan. Zij hebben zich op enig moment verzoend, 
waarbij afgesproken werd, dat in de notulen van het kerkelijk Acta-boek er niets over zou 
worden vermeld. De vraag blijft waarom dat laatste gegeven wel op te nemen nu zo van 
belang was. Een van beide ‘groepen’ heeft dit bedongen, hoogstwaarschijnlijk Jan Bette. 
Welk belang zit daarachter? Misschien werpen aantekening in de notulen van een paar jaar 
later (1765) er wat meer zicht op?  
 
1765 
Zoals we zagen werd Jan Bette in januari 1762 diaken van de Hervormde gemeente Fijnaart, 
een jaar later was hij vanwege dit diakenschap gevraagd armmeester te zijn, waar hij in 1764 
rekening van geeft op het dorpshuis. We zijn in april 1765, dus ruim drie jaar verder, als we in 
de notulen opnieuw een opvallend en uitgebreid bericht lezen, dat mogelijk meer zicht geeft 
op eerder genoemde problematiek tussen Jan Bette en de kerkenraad.  
 
 13 Januari zijn de H. Bontssegelen na dat belijden en voorbereijdings predicatiën geschied zijn en 
ook censura more gehouden is uijtgedeeld met behulp van twee ouderlingen 

Nadat Jan Bette gewesene Diaken90 uijt naam van de kerkenraat door den schoolmeester is 

geciteerd geworden om op den 3 februarij zijnde sondag na middag  na de tweede Predikatie te 

compareren voor onse vergadering, zo is bevonden, dat hij dan niet verschenen is. Waar op den 17 
februarij geresolveert is om hem andermaal en dat tegen aanstaande dinsdag smorgen ten 10 

uuren, zijnde den 19 febr. door den schoolmeester te laten aanzeggen, van sich op dien tijd zig te 

doen zien in onse vergadering, 
Hierop is de kerkenraad den 19 Februari vergadert alle leden tegenwoordig uijtgenomen Jan de 

Lindt Diaken  nadat wij den Naam der Heere hadden aangeroepen so wierd men wederom gewaar 

dat Jan Bette niet gekomen was, hierop is de schoolmeester Boekhouder binnengeroepen en hem 
gevraagd wat Jan Bette tot hem gezegd hadde, hij hierop antwoorde, dat Jan Bette had gezegd en op 
zijn commissie tot antwoord gegeven had dat N.B. als de Kerkenraad hem had te spreken , dat ze 

dan aan zijn huijs moeste komen welk onbescheijde en aanstotelijk antwoord (daar men zo 

dikmaals in onse huijsbesoeking als hij van onse komst niet wist, en zig hierom van huijs niet 

                                                 
89 Acten Kerkeraad 1733-1784, boek II, kerkarchieven Ned. Herv. Kerk, Fijnaart. 
90 Jaarlijks werd een dubbeltal gesteld van ouderlingen en diakenen, die na verkiezing en bevestiging twee jaren 
in het ambt dienden. 
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kon maken hem thuijs vindende hebben gesproken en onder ’t oog gebragt zijn nalatigheijd in 

Gods huijs als aan de Tafel des Heere) van de broederen met de uijterste verwondering en 
aandoening is gehoort en overwogen geworden, wat men hierin verder doen zoude, dog nog niets 
besluijtende als dat men nog wat zoude hier mede wachten is de vergadering met dankzegging tot 

God gescheijden.   
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den 10 Maart zondags namiddags besloten de broederen dat men tegen onbescheijdenheijd niet 

genoeg Christelijke bescheidenheijd kan oeffenen, hierom wierden gedeputeerd ten huijze van Jan 
Betten twee ouderlingen  Cornelis Bresijn en Jan J Maris om hem ’t onderhouden over ’t versuijm 
van sijne Christelijke pligten, waarop de genoemde ouderlingen hun commissie hebbende uitgevoert 

rapporteerden in onze Vergadering dat zij Jan Bette hebben thuijs gevonden en een wijltijds met 
hem hebben gesproken endat hij heeft aangenomen beterschap en naarstiger te zullen te kerk 
komen   
 

1766-1770  
Uit het Schepenbankarchief Fijnaart, inv. nr. 400 fol.148 blijkt, dat Jan en Maria in 1767 de 
lening door wijlen Nicolaas Leest, aangegaan bij Jan Maris (de Oude) uit Willemstad voor het 
bedrag van 7500 gulden, overnemen. Onderpand is en blijft hun hoeve ‘bestaande in 
Huijzinge, Schuure, wagenhuijs en verder timmerarije en Plantagie, met de nombre van 74B 
194R staande ende gelegen in den Polder den Nieuwen Fijnaart onder dese jurisducti, ten 
quohiere van belastinge bekent op no 224 vso, zijnde vrij en onbelast.’91 Ook is er een nieuw 
testament opgemaakt op 5 oktober 176892 en erft Jan Bette volgens testament 2 gemet. land in 
de 3de hoek van de polder Den Ouden Fijnaart.93 Een hectare is ongeveer 2 1/3  gemet(en).  
 
We noemden verder al de teruggaaf van het kindsdeel aan elk van de kinderen Leest. Cornelis 
Leest ontvangt zo zijn deel uit de erfenis van zijn vader Nicolaas Leest uit handen van Jan 
Bette op 15 augustus 1768, te weten 533 guldens, acht stuivers en 12 penningen (zie blz. 17). 
Dit alles had van doen met het huwelijkscontract dat Jan en Maria opmaakten bij hun 
trouwen, mei 1755. Hierin was ook hun ‘uiterste wil’ (testament) opgenomen, met daarin de 
bepaling, dat de gemeenschap van goederen alleen zou plaats hebben ingeval de bruid 
(Provilij, weduwe van Nicolaas Leest) vóór de bruidegom (Bette) zou komen te overlijden. 
Deze bepaling werd opgenomen om te voorkomen, dat de helft van de boedel naar de ouders 
van Jan Bette zou gaan ingeval Jan zou komen te overlijden zonder kinderen na te laten. Dit 
zou zeer ten nadele van Maria Provilij en haar kinderen (Cornelis, Jan, Laurens en Baatje) 
zijn. Het testament wordt nu een testament op de langstlevende met enkele bepalingen over de 
verdeling van kleren, goud en zilver, en aanwijzingen voor de voogden.94   
 
16 juni 1770 krijgt Jan Bette volgens het genoemde Quohier en Commerboek OA nr. 143 
folio 65 vso door de kinderen van Laurens Leest (oom van Maria, broer van haar eerste man 
Nicolaas Leest) uit de erfenis van Cornelis Leest (Nicolaas en Laurens’ vader) het eigendom 
van 3 gemeten95 en 159 roeden grond in de 4de hoek van de Ouden Fijnaart (folio 28 vso). Het 
ervoor liggende gedeelte van 10 gemeten en 174 roeden was volgens Vestboek folio 1 al aan 
Maria toegevallen, na het overlijden van haar eerste man, Nicolaas Leest.  
 
1771 
22 april 1771 huwt Laurens Leest (Fijnaart 1747-Willemstad 1777), zoon van Nicolaas Leest 
en Maria Provilij en dus stiefzoon van Jan Bette, op 24-jarige leeftijd in Fijnaart met Maria 
Dirkse Provilij96. Hun eerste kind is zoontje Nicolaas (Niklaas) Leest, die op 8-12 1771 in 
Willemstad gedoopt wordt97, nota bene in dezelfde kerk als waarin Johannis (Jan) Bette in 
1730 gedoopt werd. Uit de later gevonden doopakte blijkt, dat zowel Jan (Bedde) als Maria 

                                                 
91 SA Fijnaart inv. nr. 400 p.148v, 17nov. 1767; marginale aantekening van cassatie 12 juni 1797. 
92 SA Fijnaart inv. nr. 630, 5 okt. 1768. 
93 OA Fijnaart inv. nr. 97 Kohier van huizen en landerijen Fijnaart 1743-(1809), (De Dikke Duvel) fol. 60 vso.  
94 Schriftelijke toelichting door R.C.M. Jacobs, archivaris Streekarchief Nassau-Brabant 60/93 J, 11-2 1993.  
95 Een gemet is in dit deel van Brabant  0,42 ha (ha is 100x100=10.000 m2); een roede is 14 m2 (J.M. Verhoeff).    
96 De vader van Jan Bette’s Maria Provilij is Cornelis Provilij, haar moeder Baatje Stelboer.  
97 Willemstad, NH Dopen 1730-1792 (deel 5) onder de naam Niklaas Last, zo ook zijn vader: Laurens Last. 
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Cornelisse Provilje bij deze plechtigheid in Willemstad als getuigen aanwezig waren! 
 

 
 

Hun tweede kind, zoontje Dirk Leest wordt in Willemstad gedoopt op 6 augustus 1775, 
getuigen worden niet vermeld.  
 
1772 
Op 17 mei trouwt Maria’s dochter Baatje Leest op 20 jarige leeftijd met bouman Leendert 
Adriaanszoon van Dis. Leendert trouwt na het overlijden van Baatje (Dinteloord, 27 juli 
1784) op 5 mei 1785 te Dinteloord met Soetje Knook. Leendert is bouman in de Oudlandsche 
Polder en in 1823 rentenier. 
 
Ook in dit jaar betaalt Jan aan twee van de kinderen Leest hun legitieme portie vanwege de 
erfenis van hun vader Nicolaas uit: Leendert Adriaan van Dis ontvangt ruim een maand later, 
op 1 juli, voor zijn vrouw Baatje Leest haar portie: 533-7-8 en Laurens Leest ontvangt zijn 
deel op 8 oktober van dat jaar, ook ruim 533 gulden. Jan en Maria moeten het behoorlijk goed 
hebben gehad om deze bedragen binnen zo korte tijd toch maar weer aan hun eigen bedoening 
of geldbezit te kunnen onttrekken, dan wel: ze gingen er een lening voor aan. 
 
1773, 1774 
Het eerste kind van Leendert van Dis (in doopboek als v. Diss) en Baatje (Baatie) Leest, 
kleinkind van Maria Provilij, is Adrianus (Leendertszn) van Dis en wordt volgens het doop-, 
trouw- en begraafregister van  Dinteloord (NH doopboek 1713-1810) gedoopt op 22-08-1773. 
Getuigen zijn de grootvader Adrianus van Dis en Elizabeth Oostdijk.  
 

 
 
Adriaan van Dis (Leendertszn.) is later in de analen opgenomen als landbouwer (1813), 
landman te Wolfaartsdijk (1823, 1827, 1840). 
 
Het tweede kind van Leendert van Dis en Baatje Leest, Nicolaas van Dis, wordt 23-10 1774 
in Oud en Nieuw Gastel gedoopt. De getuigen zijn Baatjes broer Laurens Leest en ene Maria 
Provisie (zie nader bij het volgende kind, Maria). Nu is er inderdaad een familienaam Provisie 
in Dinteloord bekend, we weten dus niet of het hier om een foute opgave gaat dan (wanneer 
het Maria Provilij geweest is), dan wel om een verschrijving. Hoogstwaarschijnlijk gaat het 
hier om de vrouw van de eerste getuige Laurens Leest: Maria Dirkse Provilij.  



  
 

52 
 

Bij de notitie in Dinteloord is vermeld dat wegens ziekte van de predikant de 
doopplechtigheid aldaar, maar in de kerk van Oud (en Nieuw) Gastel is geschied.  
 

 
 
In de dtb-registers van Oud en Nieuw Gastel vindt men dan onderstaande vermelding, met  
waar het de naam van Baatjes vader betreft, een duidelijke fout. Er staat Baatje Adriaanse 
Leest, maar dat is in werkelijkheid Baatje Nicolase Leest. Deze jongen wordt naar zijn 
letterlijke grootvader vernoemd, zoals ook de ‘peter’, zijn oom Laurens Nicolaase Leest naar 
zijn vader werd vernoemd. Deze soort ‘verschrijving’ (met de eerder geschreven Adriaansen’ 
vanwege vader Leendert in het achterhoofd) is een bekende ‘error of the mind’, een 
verschijnsel dat in schrijven en overschrijven regelmatig voorkomt.  
 

 
 

Dan komen we het derde kind van dit gezin Van Leendert van Dis en Baatje Leest op het 
spoor in de doop-, trouw- en begraafregisters van  Dinteloord (NH doopboek 1713-1810), een 
dochter met de naam Maria van Dis die in Dinteloord gedoopt wordt op 28-04-1776. 

 

 
 
De getuigen zijn opnieuw Baatjes broer Laurens Leest en Maria (Dirkse) Provilij.  
Leendert en Baatje krijgen in totaal zeven kinderen in Dinteloord. 
 
1775 
Na een bewogen leven overlijdt de vrouw van Jan Bette op 10 september 1775. Van de 
omstandigheden weten we niets. Maria Provilij is 54 jaar oud geworden. Ze heeft twee 
huwelijken beleefd, daarin voor zover we weten veertien kinderen gekregen en acht daarvan 
opgevoed en grootgebracht.  
Maria Provilij wordt door haar man Jan Bette, de kinderen, familie en geliefden op 14 
september 1775 ‘onder den Fijnaart’ begraven, wat naar ik aanneem wil zeggen op de 
begraafplaats van dit polderdorp. Haar vader Cornelis Provilij, vroegere schepen van 
Klundert,  kan erbij geweest zijn. Hij overlijdt ruim een jaar later op 81-jarige leeftijd.  
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Fijnaart en Heijningen, NH Begraven 1770-1802 (deel 8) 
Maria Provilij, begraven 14-09-1775 (huijsvrouw van Jan Bette en is overleeden den 10 
dito… is begraave… 14 september 1775 onder den Fijnaart… kerkregt 8 gulden 2 maal 
geluijt met 2 klokken 2 gulden 9 penningen voor de beste baar 1 gulden 10 penningen 
maakt samen 11 gulden 19 penningen en is voldaan 

 
Wat betekenen de vermeldingen in de begraafakte van Maria? Er wordt 8 gulden kerkrecht 
door Jan Bette voldaan: meer gewoon was in 1775 het bedrag van 8 stuivers. Twee klokken 
hebben twee maal geluid: ‘eens geluijt met een klok’ kostte 12 stuivers. De beste baar was de 
duurste. De blauwe baar werd meestal gebruikt en kostte 18 stuivers, de witte baar 6 stuivers. 
Van de 49 begrafenissen in Fijnaart gedurende het jaar 1775 waren er 4 die in dezelfde 
‘hoogste klasse’ begraven werden als Maria Provilij. Dat waren oud-schepen Willem Maris, 
Neeltje van den Burg, de overleden huisvrouw van Jan van Tooren, Geertje Jansse Punt, 
overleden huisvrouw van Huijbert Wm Maaris en Maria Koonings, overleden huisvrouw van 
Hendrik Jooste Knoock. Mijn conclusie is dat Jan Betten in deze uitgaven niet onder doet 
voor de gegoede burgerij of de rijkere boerenstand en daartoe behoort. 
 
De notulen van de kerkenraad (Acta 1733-1784) van de Hervormde Kerk van Fijnaart geven 
op de datum 14 december 1775 ervan kennis dat Jan Bette op het ‘dobbelgetal’ is geplaatst 
voor de jaarlijkse verkiezing van … ouderlingen. Nota bene drie maanden na het overlijden 
van zijn vrouw Maria. Slechts een paar dagen later, 17 december, noteren de acta ‘des Eerw. 
Kerkeraat, dat ‘na aan aanroeping van des Heeren allerheijligste en hooggedugten Naam de 
ondergeschrevene leden deser vergadering in de vrese Gods zijn gekomen om uijt het 
voorgemelde dobbeltgetal zo van Ouderlingen als Diakenen een verkiesing en beroep doen 
…’ tot ouderlingen Jan Bette en Arij Gijse Schilperoort, tot Diaken Huijbert Coomans.     
 
1776 
De eerste dag van dit nieuwe jaar zijn genoemde ouderlingen en diaken ‘plegtelijk in hunne 
dienst bevestigd.’ Vele acta die daarna worden opgesteld worden mede ondertekend door Jan 
Betten. Het ouderlingschap duurde gewoonlijk twee jaren, december 1777 tekent hij nog mee. 
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1777-1778 
Op pagina 17 van deze monografie is aangegeven dat in 1777 door Jan Bette voldaan is aan 
vier kinderen Leest in verband met de alimentatieregeling aangaande de gelden van hun 
overleden vader Nicolaas Leest. 22 januari 1777 leent hij van Jan Jansen Maris de Oude 
(Willemstad) 1500 guldens vanwege het voldoen van ‘legitieme porties’ SA Fijnaart inv. 401. 
5 maart van het jaar 1777 toont Jan Bette aan de schepenen en secretaris van Fijnaart door 
middel van ‘quitantien’ aan, dat hij uiteindelijk aan de vier (!) kinderen Leest die in zijn gezin 
zijn groot gebracht ieder hun gerechtelijke portie, zoals vastgelegd, heeft uitbetaald.  
10 juni 1777, dat is bijna twee jaar nadat moeder Maria Provilij in 1775 is overleden, laat Jan 
Staat en Inventaris van zijn bezittingen opmaken. In Bijlage I (Brabantse bronnen) wordt 
deze interessante eerste Staat en Inventaris vergeleken met die van 25 november 1793, welke 
16 jaar later wordt opgemaakt, dan een paar maanden na het overlijden van Jan Bette.98 
Zwager Cornelis Cornelisse Provilij is er 10 juni 1777 bij als testamentair aangesteld toeziend 
voogd over de minderjarige kinderen van Jan en zijn zuster Maria.  
De dag ervoor is Jan Bette mede-comparant bij de approbatie van de Staat en Inventaris en ‘akte van vestigtinge’ 
van zijn zwager Cornelis Provilij, wiens vrouw Maijke Polak 30-12 1772 is overleden, welke Staat en Inventaris 
17 maart 1773 was opgemaakt, ruim drie maanden na haar overlijden. Jan is er ook nu bij aanwezig als 
testamentair aangestelde voogd over de twee minderjarige dochters van Cornelis Provilij en Maijke Polak.  
 
Grote veranderingen binnen het gezin Bette 
December 1778 lezen we dat Jan Bette op 48-jarige leeftijd te Fijnaart in ondertrouw gaat met 
een vrouw die Dingena Dirke(n) heet. Veel komen we van de waarschijnlijk jonge Dingena 
(20 jaar?) niet te weten. Hieronder iets uit de huwelijksakte: 

 

   

 

Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Trouwen 1666-1695, 1703-1787 (deel 5)  
Jan Bette weduwnaar van Maria Provilij en Dingena Dirke (jongedochter, geboren 
onder Zevenbergen, beide woonachtig onder deze jurisdictie), ondertrouw 20-12 1778, 
huwelijk 10-01-1779 
 
Op zoek naar de door Jan Bette gevonden Dingena Dirke 
De doopregisters van de Rooms-Katholieke Dirkens en die van de Hervormde Dirke naam-
dragers geven voor wat betreft het Regionaal Archief West-Brabant geen enkel uitsluitsel. 
Wanneer we ervan uitgaan dat Dingena een redelijk jonge vrouw is (20 of ouder)99, zal ze 
rond 1760 geboren zijn. In Zevenbergen en omgeving komen we in de ruime periode rond 
1760 geen Dirken of Dirke naamdragers tegen. Het is gebleken zoals het bekende gezegde: 
                                                 
98 Boedel I: SA Fijnaart inv. 632 fol. 87v. 10 juni 1777; Boedel II SA Fijnaart inv. 636 fol. 29v. 25 nov. 1793. 
99 De aanduidingen JD en JM in trouwakten staan voor jongedochter en jongeman, maar willen niet meer zeggen 
dan dat zo iemand niet eerder getrouwd is. Het is dus geen indicatie voor leeftijd.  
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zoeken naar een speld in een hooiberg. Te bedenken dat de archieven van Standdaarbuiten 
negen verschillende vormen van de Dirk-vernoeming kennen en die van Zevenbergen zelfs 
22! Te denken valt aan: Dirke, Derke, Dirken, Derken, Dirkse, Derksen, Dirkx, Dircks, 
Dircke, Dircken, Dirricken, Dircsen, Dircx, zelfs Dircxssen, Diricxen  en Diricxssen komen 
voor.100  
 
Voortgaand onderzoek101 naar de geboorte van Dingena Dirke(n) in Zevenbergen, rond 1751-
1761 levert slechts een match op die mogelijk ‘iets’ van mogelijkheid in zich draagt. Uit het 
vergelijken van de namen van geboren Dingena’s (en aanverwante voornamen) komt het 
onderstaande tevoorschijn:  
 

2445 Hendriks  Dingena kind Zevenbergen 23-01-1760 doopakte 
Doopakte Dingena Hendriks 23-01-1760 Zevenbergen 
Register Zevenbergen, NH Dopen 1661-1775 (deel 6) 

Datum doop 23-01-1760 
Kind Dingena Hendriks 

Vader Jan Dirk Hendriks! 
Moeder Neeltje Groteboer! 

 

 
 
  
Te overwegen argumenten aangaande Dingena 
Dit is in deze en ruimer genomen periode de enige geboortemelding waarin een kind Dingena 
heet, de vader Dirk in zijn naam heeft en de moeder Neeltje heet (waarnaar de eerste meisjes 
van Dingena vernoemd worden!).102 Het andere is allemaal zeer afwijkend…  
 
Hoe oud kan Dingena geweest zijn? We weten dat zij in het huwelijk met Jan Bette (1779-
overlijden Jan in 1793), voor zover uit de boeken bekend wordt, tussen 1780 en 1793 ofwel in 
13 jaar tijd 7 kinderen gebaard heeft, waarvan er 5 de volwassen leeftijd bereiken. Het laatste 
is een ‘kraamkind’ van zeg maar zeven maanden, dat zoveel te vroeg geboren wordt, dat er 
geen levenskansen voor dit kindje blijken te zijn. Haar man Jan overlijdt in september, dit 
kraamkindje zeven maanden later in april 1794. Overweldigend verdriet voor Dingena Dirke 
en haar gezin. Uit de vele geboorten tot in 1794 kunnen we min of meer afleiden dat ze jong 
geweest zal zijn toen ze trouwde en mogelijk geboren is rond 1755/1760.    
 
 
Wat is de situatie van dat huwelijksmoment, te weten januari 1779? We stellen het volgende 
vast:  

• Jan Bette is dan 48 jaar oud, gezeten polderboer in Fijnaart  
• Hij is kerkelijk en sociaal in ambten als kerkmeester, armmeester en diaken betrokken  
• Zijn vrouw Maria is drie jaar geleden, september 1775 op 54-jarige leeftijd overleden 

                                                 
100 Zie http://home-2.tiscali.nl/~agouvern/  
101 Zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/voorouders  
102 Dit is, zoals mij later bleek, ook aangenomen in de uitgebreide genealogie Rijerkerk, waarin een heel aantal 
Betten’s  en Bette’s zijn opgenomen: http://genealogie.rijerkerk.net/dat269.htm  
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• Zijn huwelijk met de veel jongere Dingena heeft geen beletsel gevormd voor de 
kerkenraad om hem op de groslijst van ouderlingen te plaatsen, van 1775 tot nog in 
1788, diverse malen. Het was blijkbaar geen dubieuze kwestie.  

• Uit de akten met Dingena blijkt dat zij het schrijven niet machtig is, ze tekent met een 
handmerk 

• De inwonende kinderen Leest zijn mogelijk allen in 1777 of eerder het huis uitgegaan 
• Van de Bette-kinderen zullen Francijna, Isaac, Adriaan en Joost nog thuis wonen. Ze 

zijn dan resp. 22, 19, 17 en 15 jaar oud. Drie van hen zullen in de tachtiger jaren in het 
huwelijk treden, terwijl Adriaan in 1783 overlijdt. 

 
Wanneer deze overwegingen enigszins juist zijn, zal het voor de jonge Bette-kinderen niet 
eenvoudig geweest zijn een nieuwe moeder in het gezin te krijgen, mogelijk van ongeveer 
dezelfde leeftijd als Jan’s oudste dochter, Francijna… 
 
Samenvatting met betrekking tot genoemde kinderen Bette-Provilij (vgl. ook pag. 27 e.v.): 
 

• Joost Bette is zeventien jaar als hij in november 1780 in Zevenbergen trouwt met de tweeëntwintig 
jarige Neeltje Smits. Joost Janse Betten doet op 21 jarige leeftijd belijdenis van zijn geloof in de N.H. 
kerk van Zevenbergen. Zijn eerste vrouw Neeltje Smits, zowel als zijn tweede vrouw Tanneke 
Nelemans komen oorspronkelijk uit Zevenbergen. Bij overlijden in 1826 woont Joost Betten met zijn 
gezin in Terheijden.   

• Francijna Bette is de tweede die het huis uit gaat: ze trouwt in mei 1781 met Anthony Simonsen Visser 
en zij vestigen zich in Dinteloord. 

• Adriaan Bette is op 22 jarige leeftijd (door een ongeval?) in de zomer van 1783 in Klundert overleden 
en aldaar begraven.  

• Isaac Bette is de volgende die het huis uitgaat en december 1785 in Dinteloord voor de kerk trouwt met 
Johanna Sijmonse Vissers. Ook dit gezin vestigt zich in Dinteloord. 

  
Diverse archiefbronnen zullen nadere informatie geven aangaande deze nieuwe verbintenis, 
tussen Jan Betten en Dingena Dirke. Dit veelal vanwege testamenten, leningen en het regelen 
van wat ieder van de kinderen toekomt na overlijden van een of van de beide ouders.   
 
Tenslotte een overzicht van de kinderen van Nicolaas Leest en Maria Provilij, zoals die in dit 
gezin Jan Betten en Maria Provilij zijn opgegroeid, zie ook pag 17, 34 en 35 en voetnoot 31!: 
 

• Cornelis Nicolase Leest, gedoopt Fijnaart 28-10 1742, overleden Klundert/Fijnaart 05-03 1821 (78 jr.). 
 Gehuwd Fijnaart (1) 10-8 1777 met Maria Catharina Moelaart (1750-1787). 
 Gehuwd Klundert (2) op 46-jarige leeftijd 16-11 1788 met Agatha Bonte (1753-?). 
  

• Johannes (Jan) Nicolaasse Leest, gedoopt Fijnaart 27-2 1746, overlijden Dinteloord 28-5 1803. 
 Gehuwd Fijnaart 10-8 1777 met Grietje Bastiaanse Visser, geboren Sliedrecht 6-5 1759, overleden 
 Dinteloord 12-1 1799; zij vetrekken 10-8 1777 naar Klundert, later naar Dinteloord en krijgen daar 10 
 kinderen. Jan en Grietje zijn in Dinteloord op 23-10 1791 get. bij de doop van Adriana Visser, dr van 
 Anthoni en Francijntje Bette. 
 

• Laurens Claesz Leest, gedoopt Fijnaart 02-04 1747, overleden Willemstad 26-6 1777. 
 Gehuwd Willemstad 22-4 1771 (ondertrouw Fijnaart 5-4 1771) met Maria Dirkse ‘Provielij’  .  
 Zij krijgen daar 4 kinderen. 
 

• Baatje (II) Nicolase Leest, ged. 19-9 1751, ovl. (32 jr.: gevolgen kraam) Dinteloord 27-7 1784.  
 Gehuwd Dinteloord 15-5 1772 met Leendert Adriaansz van Dis (zn. Adriaan van Dis en Elisabeth van 
 Oostdijck), ged. Dinteloord 1-11 1744, overleden Dinteloord 27-6 1824; zij krijgen daar Maria (1775) 
 en Nicolaas (1782); Leendert van Dis hertrouwt Dinteloord Zoetje Leendertse Knook.  

 
Voor de andere drie kinderen van Nicolaas en Maria: Baatje (I) Leest, ged. Fijnaart, ovl. Klundert 3-12 1743; 
IJsaac Leest, ged. Fijnaart 3-11 1748, ovl. onb. Nicolaas Leest, ged. Fijnaart 24-5 1750,ovl. onb.; gehuwd 
Fijnaart 31-3 1777 met Janneke Johannesdr Jiskoot; Claes Leest, ged. Fijnaart 13-1 1754, ovl. onbekend. 



  
 

57 
 

HET GEZIN VAN JAN BETTE EN DINGENA DIRKE  
(PERIODE 1780-1793/1796) 

 
 
 

 
 

‘Jan en zijn jonge Dingena Dirke bij de bruiloft…’ 
(toegepast naar een fantasievoorstelling van Rien Poortvliet over zijn voorouders) 

 
 
 
Jan en Dingena 
Het laat zich aanzien dat de liefde tussen de achtenveertig jarige polderboer Jan Betten en zijn 
naar het schijnt veel jongere geliefde Dingena Dirke een totaal nieuwe en niet eenvoudige 
situatie in het gezin met zich meebracht. Is Dingena veel ouder geweest dan de tweeëntwintig 
jarige dochter Francina? Waarschijnlijk niet. Mogelijk zelfs jonger en dan is het verschil in 
leeftijd tussen Jan en Dingena 25 jaar of meer. In elk geval hebben de gezinsleden Bette en de 
familieleden Leest, zoals steeds bij een tweede huwelijk, zich moeten aanpassen aan de 
nieuwe omstandigheden. Liefde gaat niet zonder moeite en verandering. We zien in 1777 alle 
kinderen Leest uit het gezin Bette vertrekken. De vier tieners Bette wonen nog thuis, vader 
Jan heeft een drukke dagtaak in het zorgen voor gezin en boerderij, knechten en behuizingen, 
paarden en vee, redelijk veel te bewerken land en de oogst daarvan. Tarwe, haver, gerst, vlas, 
aardappelen en hooi.103 Een forse bedoening voor vader Jan, met daarbij een nieuwe liefde, 
die om vervulling vraagt…    
 
Ruim een jaar na de sluiting van het huwelijk tussen Jan Bette en Dingena Dirken op 10 
januari 1779 wordt hun eerste kind geboren en op verzoek van ds. Van den Boogaard in 
Klundert gedoopt op 12 maart 1780. In 1779 heeft dominee Van den Boogaart na 39 jaar als 
herder en leraar de Hervormde Kerk in Fijnaart gediend te hebben vanwege zijn zwakke 
gezondheid het ambt neergelegd.  
Jan Bette heeft hem al die tijd, vanaf het doen van zijn openbare geloofsbelijdenis af als 
predikant gekend en met hem en vele, vele anderen de gemeente gediend.  
 
Uit het huwelijk van Jan en Dingena worden zeven kinderen geboren, waarvan er 6 gedoopt 
werden. Het gaat om de volgende kinderen Betten-Dirke: 
 

                                                 
103 Zo blijkt bv. uit de boedelbeschrijving bij overlijden Jan Betten, SA Fijnaart inv.nr. 636, 25 nov. 1793. 
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1. Jacob Betten geb.Fijnaart, ged.(NH) Klundert 12-03 1780, overl. Breda 24-09 1842 
2. Neeltje Betten geb/ged. Fijnaart 21/24-03 1782 overl/begr. Fijnaart 6/10-03 1784 
3. Neeltje Betten geb/ged. Fijnaart13/18-02 1787 overl.Fijnaart 26-06 1859 
4. Maria Betten geb/ged. Fijnaart 6/13-04 1788 overl. Klundert 24-01 1837 
5. Jan Betten geb/ged. Fijnaart 20/25-10 1789 overl. Utrecht14-11 1820 
6. Janneke Betten  geb/ged. Fijnaart 14/22-05 1791 overl. Fijnaart 27-02 1820 
7. Kraamkind Dingena Jansze weduwe Jan Bette begr. Fijnaart 07-04 1794 

 
Uit deze voorouders Jan Bette en Dingena Dirke zijn opnieuw families voortgekomen. Eerst 
zullen we de ontwikkeling van de kinderen Bette-Dirke bezien om daarna de geschiedenis van 
Jan en Dingena te vervolgen. 
 
 

Doop- en begraafbewijzen kinderen Betten-Dirke (1780-1794) 

 

 

 
 
 

Doop-, trouw- en begraafregister | Klundert  | NH Dopen 1658-1665, 1672-, 1684-1805 (dl 3)  
Jacob Betten, zoon van Jan Betten en Dingena Dirken, 12-03-1780 

 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Jacobs doopaantekening in Fijnaart ziet er dan zo uit als hierboven, waarbij genoemd 
dat Jan Bette als vader de doopheffer is op 12-03-1780. De vader als doopheffer lezen 
we (zeker op die pagina in het doopboek) vaker. Soms lezen we ook: ‘de moeder heeft 
het zelvs geheeven…’. 
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Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Neeltje (I) Betten, dochter van Jan Betten en Dingena Dirke, 21/24-03-1782 
 
Bijna twee jaar later wordt dit jonge meisje begraven. Wat een diep verdriet opnieuw. Voor 
Jan Betten al heel wat vaker gedragen, voor Dingena zonder twijfel een diepe schok.  
 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (dl 8)  
Neeltje (I) Bette wordt als tweejarig kind begraven op 10-03-1784 
 
Wanneer ongeveer vijf jaar later er opnieuw een meisje geboren wordt, noemen Jan en 
Dingena dit kindje opnieuw Neeltje, hoogstwaarschijnlijk een vernoeming naar Dingena’s 
voor ons onbekende moeder. Jan Betten is dan 57 jaar oud, Dingena mogelijk 27.  
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Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Neeltje (2) Betten, dochter van Jan Betten en Dingena Dirksd, 13/18-02-1787 
 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Maria Betten, dochter van Jan Betten en Dingena Dirke, 6/13-04-1788 
 
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Jan Betten, zoon van Jan Betten en Dingena Dirke 20/25-10-1789 
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Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (dl 4) 
Janneke Betten, dochter van Jan Betten en Dingena Dirke, 14/22-05-1791 

 
 

 
Geschiedenis van de kinderen van Jan Betten en Dingena Dirke 
 
In het kort volgt hier een beschrijving van wat er door mij tijdens het onderzoek in de 
archieven en via internet te vinden was over de basale gebeurtenissen als huwelijk, kinderen 
en het overlijden van henzelf, dit alles ook met betrekking tot de relaties van deze vijf van de 
zeven kinderen uit het huwelijk van Jan Betten en Dingena Dirke. 
 
Jacob Betten, geboren te Fijnaart, gedoopt (NH) op 12-03-1780 te Klundert, overleden 
24-09-1842 te Breda op 62-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1805 te 
Breda met Alida Augusta Steijlaars, gedoopt (Luthers) 26-10 1783 te Breda.  
Jacob is 13 jaar als zijn vader Jan Bette overlijdt en 16 als hij geheel wees wordt. Alida is de 
dochter van de rooms-katholieke Adolphus Steijlaers/Stijlaars, sergeant onder ‘het regim van  
Prins Frederik van Orange’, waarmee niet de prins maar een regiment wordt bedoeld..  
 
Jacob heeft in 1801 zijn NH attestatie uit Fijnaart aan de NG Kerk van Breda ingebracht. Op 2 
maart 1805 tekent hij een voorlopige koopakte en later de officiële vestakte bij notaris F.A. de 
La Riviera voor de aankoop van het grote huis De Engel (Oostzijde van de Halstraat, 
pondboek nr. 374) en voldoet 2 juli de 1450 gulden koop-penningen kontant. 11 maart 1805 
geeft hij zijn Fijnaartse borgbrief104 in Breda af, wat betekent dat hij zich daar wil vestigen, 
hetgeen logisch is als huiseigenaar. 20 april 1805 gaat Jacob in ondertrouw met Alida Augusta 
Steijlaars om 5 mei met haar te trouwen. Drie maanden later maken ze bij de notaris een 
langstlevende testament op, benoemen elkaar tot voogden en sluiten oppervoogden en 
weeskamer uit (N1349 akte 266 Breda 23 juli 1805). Jacobs vrouw Alida is bij hun trouwen 
zwanger van de 5 maanden later geboren en Luthers gedoopte Dingena, hun eerste kind.  
De data en feiten zouden op doortastendheid kunnen wijzen. Jacob is in elk geval van vele 
markten thuis, want hij staat door de jaren heen te boek als winkelier, opzichter (Rijks 
Waterstaat) en blijkt huizen in het centrum van Breda te kopen en te verkopen. De volgende 
panden kwam ik tegen: De Engel (Wijk A nr. 468), Het Spekhuis (Westzijde Molenstraat 
A303,304) en twee huizen Westzijde Molenstraat A323 en 324. Wanneer hij overlijdt, woont 
hij op adres Ginnekenstraat (B133). De Ginnekenstraat is een van de bekendste winkelstraten 
in het centrum van Breda. Jacob en Alida woonden vanwege het werk van Jacob behalve in 
Breda ook een aantal jaren in Westwezel en Veghel. Met het overlijden van Jacob eindigt 
deze Bette-staak in Breda.   
Uit dit huwelijk van Jan en Alida twee dochters: 
 1. Dingena Adolphina Bette, geboren op 05-10-1805 te Breda, gedoopt  
  (Luth.) op 06-10-1805 te Breda (getuige(n): grootmoeder Johanna Sophia 
                                                 
104 Borgbrieven (akten van indemniteit) werden afgegeven door het bestuur van de plaats waaruit een persoon 
verhuisde waarin het zich verantwoordelijk blijft stellen voor ondersteuning van deze persoon, mocht hij in de 
nieuwe woonplaats tot armoede vervallen. 
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  Steylaars, geb. Meijers). Van Dingena zijn twee (kopie)testamenten in bezit, 1849 en 
  1864. Er wordt daarin gesproken over de Nederduits Hervormde Gemeente. Uit Bev. Reg. 
  Klundert bk.9 fol. 504 blijkt dat Dingena Adolphina Betten per 4 nov/9 nov 1874 in Klundert 
   inwoont bij Leendert Punt en Heiltje Korteweg (haar nicht, kwam Dingena het gezin helpen?). 
  Ze woont hier tot 06-10 1875 en vertrekt dan weer naar Breda ( Bev. Reg.Klundert 9/504)
  (Leendert Punt *Fijnaart, 30-08 1794, +Klundert 17-02 1876xHeiltje Korteweg *Klundert, 
   08-1815,+Klundert 31-01 1874.Dingena overlijdt op 81-jarige leeftijd 23-11 1868 te Breda. 

2. Johanna Sophia Bette, geboren op 12-01-1807 te Breda, gedoopt (Ev Luth) 
op 18-01-1807 te Breda (getuige(n): Johanna Sophia Meijers, dat is de vrouw 
van grootvader A. Steylaars en de vader van het kindje. Johanna Sophia is 
overleden op 01-09-1807 te Breda, 232 dagen oud, begraven op 03-09-1807. 

 
Neeltje (II) Janse Bette(n), geb./ged./ 13/18-02-1787 te Fijnaart, overleden op 26-06-1859 
te Fijnaart op 72-jarige leeftijd. Gehuwd op 18-jarige leeftijd voor de kerk op 22-11-1805 te 
Fijnaart met Pieter Cornelisz van Dis, 25-jarige zoon van Cornelis Pietersz van Dis en Antje 
de Man, geboren te Fijnaart, gedoopt op 27-02-1780 te Klundert, overleden op 31-05-1834 te 
Stavenisse op 54-jarige leeftijd.  
Neeltje is 6 wanneer haar vader Jan Bette overlijdt en 9 als zij geheel wees wordt. De vraag 
blijft, waar zij verder is verzorgd en opgegroeid. Pieter van Dis is de oudste van zeven 
kinderen Van Dis-de Man. Het geslacht Van Dis heeft gedurende vele jaren haar stempel 
gezet op het polderdorp Fijnaart. Leden van deze familie hebben er vaak jarenlang publieke 
en bestuurlijke postities bekleed.105  
Het gezin Pieter van Dis en Neeltje Betten lijkt tamelijk welgesteld begonnen.  
Op 11-02 1812 verkocht molenaar Pieter Cornelisz van Dis te Standdaarbuiten de stenen 
korenmolen (‘windkoorn- en schors moolen’) voor 28.014 franken ofwel 13.800 Hollandse 
guldens aan molenaarsknecht Harmont Nicolaasz Franken.106 Bij de overdracht 12-02 1812 
heet Pieter oud koornmolenaar en Franken is de molenaar geworden. Pieter van Dis is dan 31 
jaar oud, zeven jaar getrouwd met Neeltje Betten en ze hebben hun eerste drie kinderen 
gekregen. Zij kopen dat jaar een grote boerenhoeve in Standdaarbuiten, Pieter wordt bouman.  
Een paar jaar later 11-08 1815 verkopen Pieter Cornelisz van Dis en Neeltje Janse Betten te 
Standdaarbuiten deze hoeve met ‘huizinge, schure, kaarnmolen, waagenhuis’, waarop zij zelf 
sinds 1812 boeren (in dat jaar gekocht van Cornelis van Putten, Zevenbergen), met ruim 82 
gemeten land voor 16.000 gulden aan Graaf C.J.P.P. van Spangen te Brussel.107  
Daarna wonen ze (1826, 1830) met hun zes kinderen in het centrum van Fijnaart Wijk A, De 
Kuip nr. 17 en staan Pieter en Neeltje te boek als arbeider.  
Pieter blijkt op 31-05 1834 in het Zeeuwse Stavenisse (Tholen) op de leeftijd van 54 jaar 
overleden te zijn. Als beroep wordt dan aangetekend dat hij arbeider is. Neeltje woont in 1852 
als 65-jarige Hervormde weduwe in Fijnaart (Bevolkingsregister 1850-1859 bld 56 Wijk A, 
de Kuip 26,  Neeltje Bedde), samen met haar ongehuwde 34-jarige dochter Dingena Cornelia 
van Dis. In CBG is een uitgebreid dossier van de familie Van Dis.  
 
Maria Betten, geboren op 06-04-1788 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 13-04-1788 te Fijnaart, 
overleden op 24-01-1837 te Klundert op 48-jarige leeftijd. Gehuwd op 18-jarige leeftijd, 19-
07 1806 te Klundert met Corstiaan Cornelisse Korteweg, zoon van Cornelis Robbrechtsz 

                                                 
105 Voor de genealogie van het geslacht Van Dis: J. van Doorn (red.) Uit het verleden van Fijnaart dl.3 (1990) 
‘De eerste 150 jaar van het geslacht Van Dis in Fijnaart, 1636-1786) en in het bijzonder dr. ir. J. Mac Lean’s 
meerdere artikelen over deze familie in ‘De Brabantse Leeuw’ o.m. De descendenten van Pieter Meeuwsz. van 
Dis (1709-1762), in te zien via http://www.thuisinbrabant.nl/object/de-brabantse-leeuw/1059. 
106 NA Fijnaart 23-08 1811, akte nr. 43; 12-02 1812, akte nr. 93.  
107 NA Fijnaart 11-08 1815, akte 555. Het lijkt erop dat Pieter in een grote zakelijke transactie forse schade heeft 
geleden, die wellicht deel van hun neergang is geweest: Zevenbergen, Not. van Diggelen akte 176, 481 en 491. 
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Korteweg en Heiltje Moermans, 26 jaar oud, bouwman, geboren op 27-05-1780 te Klundert, 
overleden op 11-12-1844 te Klundert op 64-jarige leeftijd. Maria en Corstiaan krijgen een 
groot gezin, 13 kinderen, waarin we Bette-voornamen tegenkomen en aangehuwd wordt met 
familes als Punt, Timmers, Kuijk, Knook, Schalekamp etc. Zie voor de genealogie Korteweg:  
www.korteweg.org en de Klundertse tak: www.korteweg.org/genealogie/Klundert.pdf. 
 
Jan Betten, geboren op 20-10-1789 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 25-10-1789 te Fijnaart, 
overleden op 14-11-1820 te Utrecht op 31-jarige leeftijd. Begraven op 16-11-1820 te Utrecht. 
Jan Betten was wolkammer, later kousenfabrikeur, hij woonde bij zijn overlijden Vreeburg 
wijk DH 118. Zijn kinderen werden gedoopt in de Gereformeerde Kerk. 
Gehuwd met Jacoba Klomp108, geboren 1789 te Bennekom (ook wel Ede), dochter van 
Anthony Klomp en Elisabetha van Breukelen. 
Uit dit huwelijk twee kinderen: 

Jan Anthonie Betten, grutter (schutter bij Mobiele Schutterij Utrecht), geboren op 
03-06-1811 te Utrecht, gedoopt op 09-06-1811 te Utrecht, overleden op 15-07-1855 te 
Utrecht op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1836 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 
11-05-1836 te Utrecht met Cornelia Maria van den Berg, 28 jaar oud, gedoopt 
(Geref.) op 20-03-1808 te Utrecht, overleden op 25-05-1863 te Utrecht op 55-jarige 
leeftijd, dochter van Evert van den Berg, winkelier, en Anthonia van Doorne. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Jacoba Betten, geboren op 16-09-1837 te Utrecht, overleden op 

09-10-1912 te Harmelen op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1860 te Utrecht, (getuige(n): Dammes 
van der Waal Spruijt, apotheker (30); Jacobus GammDun, Renkum, cand. 
Godgeleerdheid (23); Hendrik Meijster, student godgeleerdheid (30); Joh. Abr. 
G. van Wijk, Wijk bij Duurstede, doctor godgeleerdheid (23) met Gerrit 
Viveen, 26 jaar oud, geboren op 10-08-1833 te Utrecht, overleden op 
04-08-1920 te Harmelen op 86-jarige leeftijd, zoon van Johannes Viveen, 
ambtenaar Provinciale Griffie, en Hendrika Johanna Meijster. 

2. Everdina Anthonia Betten, geboren op 19-05-1839 te Utrecht, overleden op 
13-12-1898 te Groningen op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-07-1864 te Utrecht met Willem 
Vliegenthart, 27 jaar oud, beroepen predikant te Overlangbroek, later tot 
overlijden predikant te Groningen, geboren op 01-12-1836 te 
Dordrecht/Zwijndrecht, overleden op 11-07-1904 te Groningen op 67-jarige 
leeftijd, zoon van Leendert Vliegenthart, oliefabrikant, en Dingena 't Hooft. 

Anthonie Jacob Betten, winkelier, predikant, geboren op 19-07-1813 te Utrecht, 
overleden 06-12 1900 in Amerika, Iowa, Sioux County, Orange City.109 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-02-1834 te Utrecht met Jacoba Hermiena van 
der Hagt, 23 jaar oud, geboren te Utrecht, gedoopt (Geref.) op 05-12-1810 te Utrecht, 
dochter van Harm van der Hagt en Jacoba van Steenwijk. 

                                                 
108 Na uitgebreid onderzoek zijn plaats en datum van het huwelijk van Jan en Jacoba onbekend gebleven.  
109 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 Gereformeerd predikant in Noordeloos, gaat met de Afscheiding mee 
en vertrekt in 1847 met zijn gezin (man, vrouw en 5 kinderen) in een groep Gereformeerde ‘Scholte’-emigranten 
naar USA, IOWA, Pella en Orange City. Hij wordt dan predikant van de RCA (Reformed Chrurch 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 ( 3 delen: Vrijheid en brood; De huilende wildernis; Ik 
worstel en ontkom). 



  
 

64 
 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Hermanus Betten, geb.06-01 1835 te Utrecht, overl. 07-06-1835 te 

Utrecht. 
2. Jacoba Betten, geboren 06-04 1836 te Utrecht, naar Iowa, USA. 

 3. Jan Betten, geboren 14-08 1838 te Utrecht, naar Iowa, USA 
 4. Hermanus Betten, geb. 28-07 1840 te Utrecht, overl. 17-09 1840 te Utrecht 
 5.  Hermanus Betten, geb. 13-08 1841 te Utrecht, naar Iowa, USA. 

6. Antonie Jacob Betten (jr.), geb. 16-09 1843 te Noordeloos, overl. 0-10 1925 
te Orange City, Sioux County, Iowa, USA. 

7. Gerrigje Betten, geb. 25-03 1846 te Noordeloos, naar Iowa,USA. 
 
Janneke Bette, geboren op 14-05-1791 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 22-05-1791 te Fijnaart, 
overleden op 27-02-1820 te Fijnaart op 28-jarige leeftijd (bouweresse). 
Gehuwd op 18 jarige leeftijd 17-05 1809  te Fijnaart met bouman Pieter Munters, zoon van 
Huijbert Munters en Catharina Hogendijk, gedoopt (NH) op 14-08-1774 te Fijnaart, 
overleden op 05-09-1831 te Fijnaart op 57-jarige leeftijd. 
 
Hier is nog wel iets opmerkelijks aan de hand: bij hun huwelijk is Pieter ‘meerderjarige 
jongeman’, terwijl Janneke Bette met ‘minderjarige jongedochter’ omschreven wordt. Daarbij  
is het huwelijk tussen Pieter Munters en Janneke Bette gesloten ten huize van de bruidegom 
‘vermits zijnen zwakkelijken toestand’. Janneke zal 28 jaar worden, Pieter 57… 
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Grasmaand en bloeimaand 
Verder is in deze trouwakte sprake van een oude wijze van maandaanduidingen en wel als 
volgt: 
Januari = Louwmaand; Februari = Sprokkelmaand; Maart = Lentemaand; April = Grasmaand; 
Mei = Bloeimaand; Juni = Zomermaand; Juli = Hooimaand; Augustus = Oogstmaand; 
September = Herfstmaand; Oktober = Wijnmaand; November = Slachtmaand; December = 
Wintermaand.  
 
1811 is de Burgerlijke Stand ingevoerd. De eerste geboorte-inschrijving in Fijnaart is die van 
Kaatje Munters. Uit het huwelijk van Janneke Bette met Pieter Munters zijn in Fijnaart vier 
kinderen geboren. Kaatje Munters is hun eersteling en wordt in Fijnaart geboren 14-01 1811 
en gedoopt op 20-01 1811. Van haar geboorte dit in het Frans gestelde bewijs: 
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Iets uitvergroot in verband met het woordje ‘feminen’, dat op het vrouwelijke duidt: 
 

 
 
Burgerlijke standregister | Fijnaart en Heijningen | Geboorteregister 1811 
Caatje Munters, 14-01-1811, aktenummer 1 
 
Het is de Franstalige ambtenaar van de Burgerlijke Stand geheel duidelijk dat het bij Caatje 
om een vrouwelijk kindje gaat. Veelal wordt deze naam afgeleid van Catharina, hetgeen de 
naam van Pieters moeder is. 
De dominee, die in de kerkelijke registers opgaaf van de doop van Kaatje doet, noteert dat 
Kaatje een zoon is van Pieter Munster en Janneke Bette. Had waarschijnlijk veel aan zijn 
hoofd. Kan gebeuren. 
  

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Dopen 1742-1811 (deel 4) 
Kaatje Munters, 20-01-1811 
 
Kaatje overlijdt in Fijnaart op 14-12 1827, oud 16 jaar en 11 maanden. Haar vader Pieter is 
dan winkelier. Na de doop van Kaatje in 1811 wordt er zo te zien geen kind van hen meer 
gedoopt. Dat geeft te denken. 
 
Als tweede kind wordt Dingena Munters in Fijnaart geboren op 24-01 1814,  en huwt 08-05 
1839 met Arie Steehouwer, die 15-03 1816 in Ridderkerk geboren is, maar met zijn ouders 
inmiddels in Willemstad woont.  
 
Huijbert Munters wordt geboren 31-07 1817. Van deze Huijbert (Huibert) is bij archief-
onderzoek in West-Brabant verder niets te vinden… 
 



  
 

67 
 

Neeltje Munters wordt geboren op 16-02 1820. Neeltje wordt niet ouder dan een maand en 
overlijdt in Fijnaart op 16-02 1820. 
 
Elf dagen na de geboorte van Neeltje overlijdt haar moeder Janneke Betten op 27-02 1820: 
 

 
 
 
 
HET GEZIN VAN JAN BETTEN EN DINGENA DIRKE II 
(PERIODE 1779-1793/1796) 
 
 
Gezin en familie 
De beschrijving van het gezin van Jan en Dingena, zoals deze begon op blz. 57, bestond 
voornamelijk uit twee gezichtspunten:  
1. de vorming van hun eigen gezin (o.m. aangetoond in de doopbewijzen, p.58-61) en  
2. de vorming van hun familie (aangetoond in de uitgewerkte genealogische geschiedenis van 
de kinderen en hun gezinnen, p.61-67).  
 
In jaartallen loopt de tweede gezinsvormende periode voor Jan (nu met Dingena) vanaf de 
huwelijksdag (1779), nader nog van de geboorte van het eerste kind (1780) tot en met het 
overlijden van Jan, in 1793, een periode van zo’n veertien jaren. De kinderen zetten 
ondertussen door hun huwelijken en eigen kinderen de familievorming voort, in mannelijke 
en vrouwelijke lijn.  
 
Gezinsleven van Jan en Dingena 
 
1779-1780 
Jan Bette is in een totaal nieuwe levensfase en situatie beland. We zagen dat in 1777 de 
kinderen Leest die zijn eerste vrouw Maria Provilij in hun huwelijk meebracht en sindsdien 
hun gezin mede hebben vorm gegeven door huwelijk e.a. allen het huis zijn uitgegaan. De 
kinderen die hij met Maria heeft gekregen zijn inmiddels tieners en twenners als vader Jan 
met de mededeling komt, dat hij kennis aan een nieuwe vrouw heeft gekregen. Jan is 
achtenveertig jaar als hij 10 januari 1779 huwt met Dingena Dirke, die wel in Zevenbergen 
geboren was, maar volgens de trouwakte110 inmiddels in Fijnaart woonde. Opnieuw zitten er 
bij de aanvang van dit huwelijk al vier kinderen aan tafel. Kinderen Bette, die er hun leven 
lang gezeten hebben111 en die onwennig tegen de nieuwe vrouw van hun vader zullen hebben 
aangekeken. Een jaar en drie maanden later wordt er een kindje Bette-Dirke geboren, de 
eerste uit een reeks.  
 
                                                 
110 Zie blz. 54. 
111 Zie blz. 56. 
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Zijn deze nieuwe ontwikkelingen de aanleiding geweest dat zoon Joost Betten als nog jonge 
man van zeventien jaar november 1780 met de 22-jarige Neeltje Smits in het huwelijk treedt? 
Was het voor hem te moeilijk de nieuwe huiselijke situatie te accepteren? Of was het gewoon 
de keuze van een wel zeer verliefde kerel? Was het vlucht of verlangen? Wij zullen het niet te 
weten komen. Wat we wel kunnen vaststellen is, dat Joost met een hoogzwangere Neeltje 
trouwt, want hun eerste kindje wordt ruim een maand later, op18 december 1780 ’s avonds 
om 5 uur in Terheijden (?) geboren. Ja, Joost ‘moest’ voor zijn eer wel trouwen, zou je 
kunnen zeggen, welk moeten dan ook wel oorzaak van veelvuldig gesprek zal zijn geweest. 
En niet alleen aan de huistafel van de Betten’s, naar we mogen aannemen.  
 
Maria is vernoemd naar Joost’s moeder, Maria Provilij. Zijn Jan en Dingena Betten zes dagen 
later (24-12 1780) als getuigen bij de doop van de kleine Maria in de kerk van Klundert 
geweest? We lezen er niets over: 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Klundert | NH Dopen 1658-1665, 1672-1680, 1684-1805 (deel 3) 
Maria Betten, 24-12-1780 
 
De bredere familievorming 
Denk je eens in wat dit in het gezin Bette dat we onderzoeken heeft betekend: vader Jan Bette 
krijgt bij zijn vrouw Dingena het eerste kind, zoontje Jacob en wel op 12 maart 1780. Jan is 
dan 50 jaar. Aan het eind van datzelfde jaar heeft Jan’s jongste zoon Joost een dochtertje, 
Maria. Hij is dan zeventien jaar… De vader en zijn jongste zoon worden vader in hetzelfde 
jaar. Het kan vreemd lopen. Hier worden uit de Belgische voorvader Jacobus Betten twee 
gezinnen Bette opgebouwd, zoals we zullen zien, in Fijnaart en in Klundert.  
 
Jan en Dingena krijgen in Fijnaart zeven kinderen en wel in:  
maart 1780; maart 1782; februari 1787; april 1788; oktober 1789 en mei 1791, na zijn 
overlijden krijgt Dingena nog een kraamkind, dat bij de geboorte overlijdt en 7 april 1794 
wordt begraven. 
 
Joost en Neeltje krijgen in Klundert en Zevenbergen drie kinderen  
en wel in: december 1780; februari 1782 en november 1783 
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Invloed van landelijke gebeurtenissen 
Wat zal een polderfamilie nu gemerkt hebben van de enorme ontwikkelingen in de Republiek 
of in de grote wereld? Hebben de Betten’s besef gehad van de Vierde Engelse zeeoorlog 
(1780-1784), die de toch al niet zo florissante economie van de Republiek zware schade 
aanbracht? Wat hebben de West-Brabanders ervaren van omvangrijke epidemieën van 
runderpest (1766-1786)? Hoe heeft het bestuur op zulke nationale bewegingen gereageerd? Is 
ook in Fijnaart en omgeving sprake geweest van de burgerbeweging van patriotten, tegen de 
aanhangers van het stadhouderlijke bewind, de orangisten? Heeft het pamflet ‘Aan het volk 
van Nederland’, van de hand van de Overijsselse edelman Joan Derk van der Capellen tot den 
Pol (1781), in West-Brabant gevolgen gehad? Het zijn zovele vragen die mij bezighouden bij 
het beschrijven van dit historisch onderzoek. Dit zegt G.J. van Donschot in ‘Inventaris van de 
archieven van het dorps- en gemeentebestuur van Fijnaart en Heijningen’: 
‘Dankzij de vruchtbare kleigronden was het op zichzelf goed leven in Fijnaart en Heijningen. De lasten van oorlogen drukten 
echter regelmatig zwaar op de inwoners. Nabijgelegen vestingsteden, zoals Willemstad en Klundert, bezorgden de inwoners 
van Fijnaart en Heijningen nog extra lasten, in de vorm van verplichte leveranties en diensten. Vooral de periode van de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was een ware kwelling. Maar ook de Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-1748) bracht 
weer de nodige ellende, terwijl vanaf 1793 met name Franse troepen voor een strijdtoneel in West-Brabant zorgden.’ 
 
1781-1782 
De tweede Betten gaat het huis uit. De inmiddels 24-jarige dochter Francina heeft omgang 
gekregen met Dinteloorder Anthonij Vissers, oud 27 jaar.112 Hoogstwaarschijnlijk vanwege 
het werk van Anthonij willen ze in Dinteloord gaan wonen. Op 4 mei gaan ze te Dinteloord in 
ondertrouw  en zullen daar ook in de Hervormde Kerk op de 27ste mei gaan trouwen. Francina 
neemt pas begin juli 1781 contact op met de kerkenraad van de Hervormde Kerk van Fijnaart 
en vraagt haar attestatie op.113 Het afgeven van dit ‘getuigenis’ heeft echter nogal wat voeten 
in de aarde, gelet op de notulen die daarover ontstaan, eerst die van 9 juli: 
 

 
   
We zien Francina reageren in de volgende notulen: 
 

  

                                                 
112 Zie blz. 27 voor hun gezin. 
113 Een attestatie of getuigenis is het bewijs van lidmaatschap dat een kerklid meekreeg als hij of zij naar een 
andere plaats verhuisde of in een andere plaats trouwde. Dit werd vermeld in lidmatenregisters (`Met attestatie 
vertrokken naar/binnengekomen van ...`) en trouwboeken (`Getrouwd met attestatie te/van ...`). 
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Op 8 september 1781 verschijnt deze tekst: 
 

 
 
In oktober heeft het verzoek uiteindelijk zijn vervulling gekregen. Bij daarin genoemde 
Elisabeth Leemans gaat het vlotter: ter vergadering. Je vraagt je af hoe zoiets komt.114 
 

 
 
Francina (Francijntje) Bette en Anthonij Vissers krijgen hun eerste kind in de eerste 
weken van het nieuwe jaar 1782, dochtertje Elysabeth Vissers wordt gedoopt op 10 januari in 
de Hervormde Kerk van Dinteloord. 
 
Joost Betten en Neeltje Smits krijgen de erop volgende koude februarimaand in 
Zevenbergen hun tweede kindje, Johanna Bette. Johanna wordt  03-02 1782 in de Hervormde 
kerk van Zevenbergen gedoopt. Getuigen worden niet vermeld.  
 
Vader Jan Betten en moeder Dingena krijgen de volgende maand hun tweede kind: Neeltje 
Betten wordt de 21ste geboren en de 24ste maart 1782 gedoopt in Fijnaart.  
 
1783  
De tweeëntwintig jarige Adriaan Betten uit Klundert (zoon van Jan Betten en Maria Provilij) 
overlijdt middenin de zomer op 14 juli 1783 en wordt daar begraven voor zes guldens in de 
‘derde classis’.115  Opnieuw hebben Jan Betten en zijn gezin een diep verdriet te verwerken.  
 
8 september 1783 stellen Jan en Dingena hun langstlevende testament op, waarin ook de 
allimentatie van de kinderen geregeld wordt (SA Fijnaart inv. nr. 633 fol.71,72).    
Joost Betten en Neeltje Smits  laten op 2 november in Zevenbergen hun derde kind, zoon 
Johannes dopen.  
Francina Bette en Anthonij Vissers krijgen een tweede dochtertje. Maria Vissers wordt 16 
november 1783 gedoopt in Dinteloord.  
 
Jan Betten wordt 5 december 1783 opnieuw voorgedragen voor het ambt van ouderling door 
een vooraf opgemaakt algemeen gros, in welk dubbeltal hij 5 stemmen (uit de leden van de 
kerkenraad) krijgt. Op 7 december is dit dubbeltal aan de gemeente voorgesteld ‘met verzoek 
om den volgenden woensdag na de predicatie te stemmen. Daarop is den 10den na de 
predicatie deze stemming met het gebed geopend en zijn gestemd als ouderingen Jan Versluijs 
met 22 stemmen, Jan Betten met 11 stemmen en als diacon Jan Hendrikszn Oostdijk met 11 
stemmen’. 1 januari 1784 worden de broeders Versluijs en Oostdijk bevestigd, ‘dog Jan 
Betten ziek zijnde is dat nog niet geschied’.  
                                                 
114 Een positieve ontdekking uit de kerkeraadsnotulen is, dat ds. Van Dueren het armkind Cornelis Bijl ‘geheel 
voor zijn rekening genomen heeft’ (zoals aangetekend in de notulen van 11 okt. 1781). Dat zijn mooie dingen. 
115 In Klundert begraven in die tijd kost: 4de klasse: 3 guldens, 3de klasse: 6 guldens, 2de klasse: 15 guldens en de 
eerste klasse kost 30 guldens.  
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Het kwaad van vroegtijdige samenkomst en nalatigheid 
Door de notulen van diezelfde kerkenraadsvergadering eind december 1783 krijgen we 
opeens een inkijkje aangaande de wijze waarop deze broeders kerkeraadsleden reageren 
wanneer een man en een vrouw in het huwelijk zijn bevestigd en ingezegend, als daarna uit de 
wel zeer snelle komst van een kindje blijkt dat ze al ‘intieme omgang’ hadden, voordat ze 
gehuwd waren. De notulen vertellen het volgende:  
 

 
 

Het valt op dat de nadruk in de boeteoverwegingen ligt in het opnieuw vaststellen en 
bevestigen van de Gereformeerde belijdenis en daarbij de vraag of ze zich bewust waren aan 
enige bestraffende misdaad buiten het bovengenoemde te hebben schuldig gemaakt. Dat 
waren tijden… 
 
1784 
Dit jaar begint voor Jan en Dingena met verlies en intens verdriet. Hun eerste, tweejarige 
dochtertje Neeltje Bette overlijdt en wordt 10 maart begraven. Vroeger stierven veel kinderen 
al op jonge leeftijd. Allerlei invloeden speelden daarbij een belangrijke rol. Soms was er 
sprake van slechte huisvesting, onvoldoende voedsel of geringe medische zorg. Wat hebben 
ouders in die tijd veel verdriet en zorgen om het blote bestaan gekend. Hoe hebben zij, maar 
ook hun kinderen dit allemaal verwerkt? Want de dood van een broertje of zusje maakte 
natuurlijk op de andere kinderen een diepe indruk. Zo ook in huize Jan Betten. Aangrijpende 
gebeurtenissen, huilen en bidden… onder klokgelui ging de kleine stoet naar het kerkhof. 
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Nadat de dominee enkele woorden gesproken had, lieten de zwarte mannen het kistje zakken. 
De klok begon opnieuw te luiden toen ze het kerkhof verlieten. Maar je kreeg amper tijd om 
te rouwen. Want er moest voortdurend strijd geleverd worden om voort te kunnen gaan. De 
boerderij, de oogst, het gezin. En dat deed men dan ook. Het moest wel, het mocht ook…  
 
In de notulen van de kerkenraadsvergadering van 2 april wordt gemeld dat ‘Onse Broeder 
Betten is bevestigd, dog was voor ditmaal niet tegenwoordig’. Jan is eind vorig jaar weer voor 
twee jaar gekozen in het ambt van ouderling van de Hervormde Kerk van Fijnaart en heeft 
toegestemd. Te bedenken wat hij allemaal aan vreugde, verdriet en verantwoordelijkheid te 
verwerken heeft en dan toch dit ambt drie maanden later weer actief aanvaarden… Het is er 
me een, polderboer Jan Betten met zijn jonge vrouw Dingena. 
 
Zijn jongste zoon Joost Bette doet op 9 april belijdenis van zijn algemeen christelijk geloof in 
de Hervormde Kerk van Zevenbergen. Joost is dan inmiddels vader van twee kinderen.  
 
Baatje Leest, de dochter van Maria Provilij en Nicolaas Leest, die jarenlang bij Jan Betten als 
een dochter in huis heeft gewoond, overlijdt op 27 juli. Zij was de vrouw van bouman 
Leendert Adriaanszn van Dis (Oudlandsepolder) en heeft als moeder hem zeven kinderen 
geschonken. Twee van hen zijn in de kraam overleden. Haar laatste kind, Cornelis van Dist, 
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).  
 
Familiebanden Betten-Leest 
Over de band die in huize Betten tussen deze Baatje Leest en Jan Betten’s oudste dochter 
Francina Bette is gegroeid, blijkt nog het volgende: 
Zo’n elf jaar voor haar overlijden, acht maanden na het sluiten van haar huwelijk met 
Leendert van Dis, op 27 januari 1773, testeren deze beide echtelieden Van Dis. Uit Het 
Rechterlijk Register (805) Dinteloord inv. nr. 187, 84 vso blijkt, dat Leendert testeert aan zijn 
drie broers, terwijl Baatje dat doet aan haar ‘zuster, Francina Bette. Hier tekent zich toch een 
duidelijke betrokkenheid af. 
 
Moeilijke tijden in kerk en maatschappij 
De notulen van 23 april spreken over de crisis in kerk en maatschappij. Ook Jan Betten wordt 
als ouderling ingezet om met ‘particuliere huisbezoekingen’ gemeenteleden te spreken over 
de ongelukkige toestand en het diepe verval waar de ‘soeverein’ over geklaagd heeft. Het 
vermaan is bedoeld als een opwekking tot geloofsvernieuwing, want deze zaak raakt de 
‘Regulen van Reformatie’, die om ernstige toewijding vragen.  
Deze Regelen van Reformatie waren niet zo lang geleden (februari 1781)116 nog eens 
uitgebreid besproken, vernieuwd en daaruit werd sindsdien met zekere regelmaat in de 
kerkenraadsvergaderingen voorgelezen. Het stuk behandelt procedures en de ethiek van de 
kerkenraad, maar ook zaken als hun standpunt ten opzichte van ‘vloeken en 
sabbathschenden’, ‘reactie op het geven van ergernis en ontuchtigheid’, de middelen tegen het 
Pausdom’ en ‘betamelijke christelijke huisplichten’.  

                                                 
116 Eerdere burgerlijk/kerkelijke stukken waren bijvoorbeeld de Kerkelijke Ordonantie uit 1736, waarin 
Burgemeester en Schepenen o.m. vastleggen hoe het moet met het ‘bekleeden der kerkgestoeltens en 
sitplaatsen’, daarbij refererend aan wat al eerder in 1675 en 1713 op dat gebied was vastgelegd. Verder is daar 
het ‘Kerke reglement vande Fijnaert 1761’, dat eveneens over zitplaatsen, betimmeringen en kosten daarvan, 
alsook over vele financiële zaken breed voorschrijft. Boeiende literatuur, te vinden in de archieven van RAWB. 
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De notulen van oktober laten verder weten dat ‘wegens de drukte des oogstes’ er geen 
huisbezoek was gedaan. Zo praktisch was men ook wel weer. 
 
1785 
Francina Betten en Anthonij Vissers krijgen in Dinteloord hun derde kind dat ze Johanna 
noemen, welk meisje 16-01 1785 wordt gedoopt.117  
 
Francina’s jongste broer, Joost Bette uit Zevenbergen, heeft zijn vader Jan en de familie 
Betten moeten inlichten, dat zijn vrouw Neeltje (Neeske) Smits, moeder van hun drie 
kinderen, overleden is en op 15 februari van dit jaar begraven zal worden.  
 
Op 8 augustus 1785 overlijdt op 73 jarige leeftijd dominee Jacobus van den Bogaart na een 
langdurig ziekbed. De gemeente verloor in hem een trouwe en geliefde predikant. Een groot 
deel van zijn leven was deze voorganger ook de herder en leraar voor Johannes Betten. 
 
Aan het eind van ditzelfde jaar is er een bruiloft. Francina’s broer Isaac Betten is de volgende 
die het huis van Jan en Dingena uitgaat om in december 1785 in Dinteloord voor de kerk te 
trouwen met Johanna Sijmonse Vissers. Ook dit gezin vestigt zich in Dinteloord. Zoals op 
blz. 27 uit de doeken gedaan, is Johanna Vissers een zus van Anthonij Vissers, de man van 
Francina. Broer en zus (Isaac en Francina) zijn dus getrouwd met zus en broer (Johanna en 
Anthonij). Dit echtpaar Betten-Vissers is na Jacobus Betten + Francijntje Knook en na 
Johannes Betten + Maria Provilij de derde generatie in mijn genealogie van Jacobus Betten, 
onze op dit moment oudst-bekende voorvader.  
 
Politiek 
De weerstand van een brede laag in de bevolking van de Republiek (de Patriotten) tegen de 
aanhangers van het stadhouderlijke bewind (de Orangisten) neemt sterk toe en dat brengt 
stadhouder Willem V ertoe Den Haag te verlaten en naar Nijmegen uit te wijken. Het zal 
allemaal nog veel meer rumoer gaan geven, maar veel polderboeren hebben wel wat anders 
aan hun hoofd. 

                                                 
117 Zie voor nadere gegevens blz. 27. 
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1786-1790 
Isaac Betten en diens vrouw Johanna Vissers laten in Dinteloord op 12 november 1786 hun 
eerste kindje, dochter Maria Bette dopen.  Het is deze Maria, die 1807 in Dinteloord zal 
trouwen met  Marijnus (Marijn) Bom. Ook Maria is een kleinkind van Jan Betten.  
 
Francina Bette en Anthoni Vissers ontvangen hun vierde kind, zoon Johannus A. Vissers, 
die op 28 januari 1787 in Dinteloord wordt gedoopt.  
 
In het gezin van Jan Betten en Dingena Dirke wordt het inmiddels ook al maar drukker, 
want op 13 februari 1787 wordt een dochtertje geboren, dat ze opnieuw de naam Neeltje 
geven. Neeltje (II) Betten wordt een paar dagen later in Fijnaart gedoopt, op 18 februari 1787.         
 
Hun zoon en jongste broer Joost Betten treedt 22 april 1787, op 23-jarige leeftijd, in 
Zevenbergen in zijn tweede huwelijk met de 31-jarige j.d. Tanneke Hendrikse Nelemans. 
Joost heeft drie kinderen kinderen uit zijn eerste huwelijk, kleinkinderen van Jan Betten. 
 
Datzelfde jaar 1787, nog geen vier maanden later, wordt op 19 augustus uit dit tweede 
huwelijk van Joost Betten  en Tanneke Nelemans in Zevenbergen een dochtertje Johanna 
gedoopt. We komen haar in de akten tegen als Jannigje, Jeannette of Janniegie Bette(n).  
 
Omwentelend politiek rumoer 
In 1787 lopen de spanningen tussen patriotten en orangisten zo hoog op, dat de Republiek op 
de rand van een burgeroorlog komt. In de buurt van Gouda, bij de Goejanverwellesluis, wordt 
prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem V, aangehouden door een groep 
patriotten en twee dagen vastgehouden. Ze was op weg naar Den Haag om orde op zaken te 
stellen, wat haar man achterwege liet. Ze moet terug naar Nijmegen en schrijft dan een brief 
op poten naar haar broer, de koning van Pruisen. Die schiet te hulp en een Pruisisch leger trekt 
ons land binnen. De patriotten nemen massaal de benen naar Antwerpen of Brussel en 
wachten af. Als er verder niet veel gebeurd, komen de meesten weer langzaamaan terug naar 
huis en goed, have, bezit en familie. De veelal rijke elite van de patriotten komt in Frankrijk 
terecht en wacht daar in ballingschap af hoe de zaken zich gaan ontwikkelen.118 De 
aanhouding van Wilhelmina heeft iets weg van een climax, die de politieke spanningen tussen 
orangisten en patriotten tot een ontknoping brachten. Matthias de Sallieth tekende het zo:   
 

 

                                                 
118 Zie Bijlage III en IV. Over de Patriotten (in 1781-1787) Th. S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal, P.G.B. 
Thisen, 1787 De Nederlandse revolutie?, Amsterdam 1988 (literatuurlijst) en www.prinsenpatriot.nl. 
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Jan en Dingena krijgen in het voorjaar van het erop volgende jaar hun vierde kindje, Maria 
Betten, geboren op de zesde en gedoopt op de dertiende april 1788.  
 
Bij Jan’s zoon Isaac Betten en Johanna Vissers wordt zoon Simon Bette geboren, en 
gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk van Dinteloord op 09-11-1788. Deze Simon is de 
op z’n vader Isaac volgende stamvader in (onze) genealogie, als nazaten van Jacobus Bette. 
 
Jan en Dingena krijgen in he najaar van 1789, op 20 oktober een zoon die zij de naam Jan 
geven en in de kerk van Fijnaart op zondag de vijfentwintigste laten dopen.  
 
Ruim een maand later ziet in het gezin van zijn oudste dochter Francina Betten en Anthonij 
Vissers een dochtertje Cornelia A. Vissers op 29-11 1789 te Dinteloord het levenslicht.  
 
Zo belanden we dan in januari 1790, als in de tweede week van dat jaar het 2de kind van Joost 
Betten in zijn huwelijk met Tanneke Nelemans in Zevenbergen op 14 januari geboren en een 
paar dagen later op de zeventiende in  Zevenbergen gedoopt wordt. Dit meisje heet Adriana 
Bette, wellicht vernoemd naar Joost’s overleden broer Adriaan. 
 
Johannes Betten 60 jaar 
We weten niet precies wanneer de hoofdpersoon van dit boek is geboren, wel dat hij in 
Willemstad gedoopt is op 5 februari 1730. Het zal dan ook in de eerste week van februari zijn 
geweest, dat Jan Betten zijn zestigste verjaardag viert. Het leven heeft hem veel gebracht, de 
bladzijden hiervoor getuigen er op een beschrijvende manier uiteraard slechts ten dele van. Er 
zijn enkele zaken die we kunnen vaststellen:  

• Jan Betten is een ondernemende Fijnaartse polderboer gebleken, die overtuigd 
christelijk wilde leven, maar zich niet in een keurslijf liet persen 

• Hij kocht op jonge leeftijd grond en huis, nam zorg op zich voor zijn vader en moeder 
• Hij trouwde als vijfentwintig jarige een vierendertig jarige weduwe en vormde met 

haar en haar kinderen tevens zijn eigen gezin 
• Hij diende de gemeenschap als kerkmeester, armmeester, diaken en ouderling  
• Na het overlijden van zijn vrouw Maria hertrouwde hij als achtenveertig jarige een 

naar het zich laat aanzien jonge vrouw en vormde met haar opnieuw zijn gezin 
• Jan Betten had op zijn zestigste jaar elf kinderen gekregen, waarvan er hem vier waren 

ontvallen 
• Vier van de kinderen uit zijn eerste huwelijk hebben in Dinteloord en Zevenbergen 

een gezin gevormd 
• Jan Betten heeft tot zijn verjaardag in 1790 van de vier kinderen uit zijn eerste 

huwelijk 12 kleinkinderen gekregen (dat worden er 18; die uit zijn tweede huwelijk, 
na zijn dood, niet meegerekend), waarvan er 1 jong gestorven is, evenals een 
schoondochter 

• Hij is een redelijk welvarende bouman geworden, in het bezit van diverse stukken land 
en dat wat er aan huizen en schuren op staat.  

 
1790 is echter ook het jaar waarin op 29 oktober Isaac Bette, zoon uit het huwelijk van Jan 
Betten en Maria Provilij, in zijn woonplaats Dinteloord op dertig jarige leeftijd overlijdt aan 
het soms epidemische ‘gal en rotkoors’. Wat gaan er in korte tijd een wisselende emoties door 
zo’n gezin, want vijftien dagen later wordt zijn zoontje Yzak in de Hervormde Kerk van 
Dinteloord gedoopt.  
Zie hieronder hoe zo’n doopaantekening eruit ziet. Getuigen zijn Isaac’s oudste zuster 
Francina en haar man Anthonij Vissers.  
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Doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Doop Yzak Bette 14-11-1790 
 
1791 
Bij Jan en Dingena wordt het lentekind Janneke Betten op 14 mei geboren en in Fijnaart 
gedoopt op zondag 22 mei 1791. Dit zal het laatste kind zijn dat Jan Betten bij leven met 
Dingena Dirke zal krijgen.  
Zijn eerste dochter, Francina Betten is vijfendertig jaar als zij en haar man Anthonij Vissers 
in Dinteloord op 23 oktober opnieuw een baby krijgen, hun zesde kind is een dochtertje, dat 
ze Adriana (A. Visser(s)) noemen.  
Haar broer Joost Betten en zijn vrouw Tanneke Nelemans krijgen als zesde kind zoontje 
Hendrik Bette, geboren op 10-12, gedoopt op 11-12-1791 te Zevenbergen.  
 
1792-1793 
In 1792 zijn er geen geboorte’s over overlijdens in deze West-Brabantse familie Betten.  
 
Politiek in de grotere verbanden  
September 1792 wordt algemeen gezien als het bloedige begin van de Franse Revolutie. Als 
gevolg van allerlei ontwikkelingen in Frankrijk en op het Europese erf valt het Franse leger 
De Republiek binnen. Samen met een legertje dat voornamelijk bestond uit leden van de 
patriottische vrijkorpsen die na 1787 verboden waren in de Republiek en daarom naar Parijs 
waren gevlucht. Februari 1793 vielen Venlo en Stevensweert in handen van de Franse 
troepen. Op 17 februari 1793 vond de hoofdaanval plaats; via Breda stoten de troepen op naar 
Dordrecht. Het West-Brabantse Klundert119 en Bergen op Zoom vallen rond 25 februari. 
Willemstad krijgt een beleg te verduren van twee weken.120 Geertruidenburg valt op 4 maart. 
Breda kiest op 5 maart een zogenoemde ‘Revolutionaire’ gemeenteraad. Op 8 maart kreeg de 
Franse generaal generaal Dumouriez echter opdracht zich weer terug te trekken. Leed en 
ellende achter zich latend, zowel als een volk in omwenteling. Wat heeft Fijnaart er van 
meegekregen? De bevolking raakte in paniek en het niet te verdedigen dorp is al direct in 
februari onder de voet gelopen. In hoeverre heeft de Fijnaartse bevolking ervan te lijden 
gehad? Een spannend antwoord is te vinden in het artikel ‘De zaak van Leendert Hendrikse 
Oostdijck in 1793’, J. van Doorn (red.) in Uit het verleden van Fijnaart, deel 2, Fijnaart en 
Heijningen 1989. Het is precies in de daar beschreven periode dat Jan Betten overlijdt. 
 
Het overlijden van Johannes Betten 
Naar het zich laat aanzien is Jan Betten in de eerste week van september 1793 geheel onver-
wacht gestorven en op 9 september in Fijnaart begraven. Jan Betten is 63 jaar geworden. 
Dingena Dirke, zijn tweede vrouw is dan 33 jaar.121  

                                                 
119 Zie W.H. Keikes, Klundert onder Franse bezetting (1793), zoals beschreven door ds. J.C. Metzlar (1751-
1824) in Jaarboek Oranjeboom 17 (1964), dat een emotievol ooggetuigeverlag levert  
120 28 februari 1793 begint het beleg van Willemstad door Dumouriez/Berneron; Willemstad werd verdedigd 
door gouverneur Carel van den Boetzelaer, vertrouweling van Willem V, die tot 16 maart standhield. Zie P. van 
Oldenborgh, De belegering en verdediging van de Willemstad in maart 1793, Dordrecht/Amsterdam 1793. 
121 Zie de overwegingen over o.m. haar geboortedatum op blz  54,55. 
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Francina, de oudste dochter uit zijn eerste huwelijk is dan 37. Samen met haar jongste broer 
Joost zijn zij het, die uit het eerste huwelijk nog in leven zijn. Joost is dan 30 jaar.  
De vijf kinderen uit Jan’s tweede huwelijk bij zijn overlijden zijn:  
Jacob (13), Neeltje (6), Maria (5), Jan (4) en Janneke (2).  
 
De Dinteloordse en Zevenbergse kleinkinderen, die bij het overlijden van hun opa Jan daarvan 
indruk opdeden, waren: 
Maria Betten, (12) van Joost en Neeltje; Elysabeth Vissers (11) van Francina en Anthonij; 
Johanna Betten (11) van Joost en Neeltje; Johannes Betten (10) van Joost en Neeltje; Maria 
Vissers (9) van Francina en Anthonij; Johanna Vissers (8) van Francina en Anthonij; Maria 
Betten (7) van Isaac en Johanna; Johannus (6) van Francina en Anthonij; Johanna ( 6) van 
Joost en Tanneke; Simon (4) van Isaac en Johanna; Cornelia (4) van Francina en Anthonij; 
Adriana (4) van Joost en Tanneke; Yzak (2) van de inmiddels overleden Isaac en van zijn 
vrouw Johanna; Adriana (1) van Francina en Anthonij; Hendrik (1) van Joost en Tanneke.  
 
De nog jonge weduwe Dingena is met hun eigen vijf kinderen hoe dan ook betrokken in een 
tamelijk groot gezin.  
Bij het overlijden van haar man Jan zijn er twee kinderen van zijn eerste huwelijk met hun 
echtgenoten en de weduwe van zijn overleden zoon Isaac. Deze drie echtparen uit Dinteloord 
(Vissers en Betten) en uit Zevenbergen (Betten) hebben samen dan 15 kleinkinderen. Ook uit 
de familie Leest kunnen er zijn die de begrafenis van hun stiefvader Jan hebben bijgewoond. 
Er is ‘tweemaalijk (dat was twee uur per keer) met 2 klokken geluid’. In zijn dood is Jan 
Betten bij de rijken gerekend.  Hieronder vinden we de neerslag ervan.  
  

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (dl 8)  
Overlijden Jan Betten, 07-09-1793  
 
De nalatenschap van Johannes Betten 
Bij huwelijken werden akten opgesteld wat er met de eigendommen van overledenen moest 
gebeuren na hun dood, dus om een goede afwikkeling van de nalatenschap mogelijk te 
maken. Maar ook om de zorg en de belangen voor de achterblijvenden, zeker ook de 
kinderen, te regelen volgens de wil van de overledene. We zagen dat Jan en Maria zo’n 
contract met huwelijkse voorwaarden hadden en ook in zijn huwelijk met Dingena had Jan 
daaromtrent zaken geregeld. Om uitvoering aan de wil van de overledene te geven, moet na 
overlijden daarom ook de erfenis worden bepaald ofwel de boedel moet worden beschreven.  
 
De bezittingen van Jan Betten worden daartoe na zijn overlijden in kaart gebracht en het 
resultaat vinden we in het Schepenbankarchief van Fijnaart inv. nr. 636 fol. 29v.-34v.  
Inventaris en Taxatie van de boedel en goederen van ‘wijle’ Jan Betten. Opgemaakt 25 
november 1793. We krijgen daardoor een beeld van het bezit dat Jan Betten tijdens zijn leven 
opbouwde en in de vermogenspositie van onze voorvader op het moment van zijn overlijden. 
Er resteert na aftrek van de lasten en de kosten een waarde van bijna dertig duizend gulden.  
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Schepenbankarchief Fijnaart inv. nr. 636 fol. 29v-34v; Register van testamenten en 
codicillen, scheidingen, delingen, uitkopen, huwelijksvoorwaarden, juli 1792-januari 1799 
Staat Inventaris en Taxatie van de boedel Jan Betten nov. 1793 
 

 



  
 

79 
 

 



  
 

80 
 

 



  
 

81 
 

 



  
 

82 
 

 



  
 

83 
 

 



  
 

84 
 

 



  
 

85 
 

 



  
 

86 
 

 



  
 

87 
 

 



  
 

88 
 

 



  
 

89 
 

Akte uit het Schepenbankarchief Fijnaart nr. 636, fol.29v-34v.   
Regionaal Archief Westbrabant te Oudenbosch. 
 
Staat Inventaris en Taxatie van den Boedel en goederen van wijle Jan Bette in leven Bouwman onder 
deze jurisdictie en zulks tot Vindinge der Exportien zijnen meer en minderjarigen Erfgenamen alsmede 
den Portie van zijne nagelatene weduwe Dingna Dirke in zijne nalatenschap competerende, en bij 
wezen van Dirksz van Sprang als voogd en ter taxatie van de onder getekende B…... Scheepenen. 
 

Vaste Goederen 
Eerstelijks eene roeden Lands gelegen in den polders den oude en N Fijnaart groot de nombre van 
88.226 roede Lands getaxeert met de Huyzinge Schuurplantages en verdere timmeragen 
op f 340 per gemet bed         f 30176.2.10 

Een Huysje schuurtje en twee gemeten chijns Land staande en gelegen 
in den ouden Fijnaart getaxeert op       f     200. 
aan contante penningen zijn in dezen Boedel bevonden     f     770.19. 
 

Meubilaire Goederen 
Een Bed hooftpeulue 2 kussens en 3 dekens       f      42. 
gordijnrabat en schouwkleedt                          4. 
1 blikkedoos en thebus                              1. 
eenige boeken                                         10. 
een bijbel in fo(udraal?)                             3. 
zes schotels en een stel                              1.10. 
5 schilderijen                               1. 
2 platen tang en as schop                          12. 
                                                                                                                                          f 31221.11.10 

 
1 koperen kan en 2 ko ketels                         13. 
1 latafel en gemakje                6. 
bennetjes enhofsiaad?                  .10 
een kabinet                          20. 
43 1/2 el linnen 15 st.pb            32.5 
Vijf vrouwen en manshemden            12. 
2 beddezakke en 2 sloopen            10. 
3 tafellakens              12. 
2Di (to?)                4. 
10 servetten                8. 
24 P Safegie?                6. 
3 wolledekens Windels en Lijnen             6. 
enig kindengoed               2.10 
1 mansoverok              10. 
Idem zak en komisool (vest of wambuis)_            6. 
zwarte Scage D(ito?)             10. 
id                 1. 
1 bl:vriese sok en kous               5. 
2 zw: broeke en commistales?              3. 
3 sgootrokke 1 onderb: 1 slaap..?             3. 
1 kom 2 ton                               3. 
 

in de tinnekas 
21 asfeste borde en drie Schotels                        13. 
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              31407.16.10 
1 tinne waterfels                   4. 
3 kandelaars 3p buschen.ontuys?                 2. 
1 tinne ketel en 2 taepotten                  1.10 
1 wasbakje 1 papkom 
intkoker 2                    1. 
1 vijsel 2 tafelringen 2 wors frovens?                 5.  
16 botteltjes                    1. 
5 Schotels                    1. 
2 Schilderij en theblad                   1. 
1 rekje met porselijn                   2. 
1 ben met thegoed                   1.10 
1 klok                  10. 
1 Spiegel                   1. 
1 bijbeltafel 2 kommen 
kwispedoor                    .6. 
tang blaaspijp plaat                 2. 
2p gordijnen rabatten en 2 schouwkleede               4. 
1 bed en toebehooren               30. 
1 d(idem)                42. 
1 tinne waterpot                  .10. 
1 cabinet en Stel              20.  
10 manshemden              10. 
10 lakens               20. 
12 kuschen Sloopen              15.(of 19?) 
6 tafel lakens                 5. 
                      31584.12.10 
Daschen en daeken                3. 
8 bonte kuschenslopen                3.  
Latafels                 6. 
6 p kousen en kusschensloop,  romelari j           10.  
gaaren en lind                   .10 
4 tafels 12 stoelen              11. 
1 betpan en eenig koperwerk              6. 
1 koffijmolen en doosjes              1.10 
8 schotels                1. 
1 koperen doofpot met heugel              5. 
3 k(operen) Schenkketels              2.  
1 rek met Lepels en Vorken              1. 
kruyke kannen kommen                           2. 

 
in de kelder 

1 kan met room                3. 
1 boter ton en vloodjes               8. 
2 potten                2. 
1 pot met soud vlees               3. 
1 ton met gesulte bonen en wastolb              6. 
1 ogh: en Scholling?               6. 
schale blans  en gewigt               2. 
1 hom: kaas                2.12 

       31662.4.10 



  
 

91 
 

op het Knegte kamertje 
2 bedde en toebehoren                   54. 
een kasje en romelarij 
timmergereetschappe                     6. 
2 Strijkijser endreeg?                     3. 
een weeg en ..mand       
2 kleinmandjes: haartijser        4. 
3 kan kusschen een kisje        3. 

 
op zolder 

26 zak tarw: f 7.3                185.18 
henpmaat en 4 Zeven                              16. 
2 kuype en 1 ton met enige en tas?                20. 
1 hoopje rommelarij touw                                2.- 
19 zakken sendatkler??                     9. 
blans schaalen en gew.                    6. 
1 kaaminet zijn toebehooren                   8. 
3 tonnen en botervloot                    8. 
reijsaal en toom ..kom?                    3. 
een melkjok                     1.10 
een Veenpolstok/zeesblok  
houd Wastoel                    2.10 
1 trekzaag en gieter                   2. 
                31996.2.10 
een regen Schepkuip                 10. 
3 ophaafden romelarij                   4. 
turf en houd ijken                 20. 
trog en lantaarns 1 slaem  
en enige potten                    3. 
2 lampen 2 stooven                   1. 
1 ijseren ketel                    1. 
koekpan en hangijser  
en asketel                    1.10 
2 koperen kanne en tregter                15. 
3 wateremmers en tobbetje                  2. 
2 koperen ketels en deksel                10. 
potten pannen                    5.10 
3 varkens                  90. 

 
Bouwgereetschap 

1 wagen op en toebehoren                75. 
id.                   25. 
id.                   25. 
1 reijkar                  36. 
2 aardkarren                  15. 
2 5 baiks eegden (eggen?)                25. 
1 molbord met toebehorens                18. 
1 saeblok                  15. 
3 ploegen                        30. 
2 sleeden                          8. 
grond chijnte schoefharken 
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mestharke reeke en vorke                         6. 
           32433. 2.10 

Sleij en spieen 1 houd bijtel              1.10 
eegde en oudhoud             20. 
een cloverlaadeegje               8. 
brandhoud in ’t wagenhuijs            20.  
2 musten Stapels Struijk stapel en enig houd          30.  
1 waterbak en strostapel en slijpsteen             5. 
ertenboonstaken hofvrugt zakkens              8.  
hoenders en haanen               6. 
 

in de Schuur 
1 voerkist wans kimand               4. 
1 lange leer                 6. 
1 windmolen                4. 
4 dorsvloe deelen               5. 

Paarden 
1 Liense ruin            150. 
1 zw(arte) merrij           120. 
2 id. aftans              50. 
betuijg hieronder begrepen 

 
Beesten 

6 oschen oud 3 en 4 jaar           404. 
1 bonte kalfdragende vaars             48. 
1 zwarte id.               46.  
1 id. bonte                42. 
1 bonten os               30. 
                      33449.12.10 
1 id.                44. 
2 id.                44. 
zes hokkeling             114. 
1 vette gr. .male koeij              80. 
1 rugling koeij               60. 
1 witte tijger               60. 
1 id.                64. 
1 id                60. 
1 id                60. 
5 stuks hokkelingen              60. 
1 zwart ijnzemelen              60. 
Luster? hooij in de schuur             50. 
War en band hooij            240. 
6 gem. 36 ? garst            360. 
21 ? en 250 ? tarw          1179. 
9 ? boonen             270. 
8? 33b haver             240. 

nog zouden op dese inventaris moeten gebragt  
het vlas zoo van dit als van vorige  jaaren en dient voor m. .once  
voor het ploegen van Een Zeventig Gemeten Lands 

en ? vaarvan en mist..sam(en)        300. 
169 steenen 6 tas         152. 
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eenige vLas in de schuur        220. 
‘t saad op solder en verkogt          89. 

         36241.12.10 
19 Tonnen grooten en 5 tonnen klei jne 
aardappelen getaxeerd op          37. 

     f   36278.12.10 
 

Bedraagende de Bate deses Boedels zesendertigduijsend Tweehondert agten Zeventig Guldens  
Twaalf Stuijvers en Tien Penningen 
     S f   36278.12.10 
 

Volgen de Schulden en Lasten des Boedels 
 
Eerstelek een obligatie en hyptheekbrief groot in Rago? f 6500 a 3pct 
met Een jaariIntrest verschenen den 16 dn dus               f  6695. 
Aan de ontfanger de gem.Middelen a Willemst(ad)      116.9. 
Aan Dijkgeschoten  a Klundert               59.16.11 
Aan Gerspagten              161.5 
Idem van de gierstgelden            224.10.12 
                7257.1.1? 
aan besaait gemeten entoorn gelden                  11.13 
aan arbeijders te betalen               11.16 
knechts en meijde huur                 45. 
                     f  7325.10.10 
 
De Schulden en Lasten deses Boedels bedragen zevenduisenddriejehondertVijentig (entwin) Guldens 
Tien Stuijven Tien penningen 
                     Sf   7325.10.10 
 
Welke afgetrokken van de bate so blijkt dat desen Boedel suijver…heeft eene som van AchtenTwintig 
Duijsent negenhondertachtentagtig (doorstreping maakt tekst onleesbaar) 2 Stuijvers 
       S 28963.-.2 Stuijv 
Nog een ….ingebracht             150. 
Een somma van een hondert en Vijftig … 
…geld…bij de baten zijnde …  _______________ 
          29103.2 
 
En verklaarden de inrentoreente( ?) in het op geven der goederen op desen in rente is gebracht wel en 
getrouwelek te hebben gedragen…in het opgevan den (volkomen onleesbare tekst) weerloos gemaaakt 
belerende in dien namaals nog eenigen goederen sich kwaamen op te doen tot desen boedel 
behoorende deese inventaris daarmee te heelen ampliceren, end deugdlijkheid dat (onleesbaar) 
werden met Solemnelen eede te verificeeren 
Aldus geinventariseert ten huijse van de gestantaneende desen 25 Nov:1793 
 

 
 
Dit merk is gestelt door Dingena Dirke 
DVSprang gg   G.P.S  Kooimans A. Oostdijk Me presedent W Verhoek (de opsteller) 
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De inventaris over huisraad, kleding, sieraden en voeding 
Deze boedelinventaris geeft heel wat prijs over het dagelijkse leven van het gezin van Jan en 
Dingena Betten. Toch blijven er vragen, die op bepaalde beperkingen van zo’n beschrijving 
wijzen. Meubilair en serviesgoed zijn beschreven, maar glaswerk en bijvoorbeeld voorraden 
van bier of wijn of zelfs voedselvoorraden worden niet genoemd. Hoewel in een van de 
langstlevende testamenten zilverwerk wordt benoemd, vinden we er in de boedelinventaris 
geen melding van en dat is nogal vreemd, omdat het vermogen sindsien behoorlijk is 
toegenomen. Sieraden zijn niet beschreven en buiten de Bijbel wordt geen boek met name 
genoemd. Tien geschatte guldens voor de boeken en dat is het dan. Jan heeft met Maria en 
later met Dingena een kinderrijk gezin gevormd en in de boedel wordt niets dat ook maar met 
kinderen van doen kan hebben beschreven. Mijn conclusie na het zien van andere 
boedelinventarissen is, dat deze inventaris niet zo precies is in het vermelden van wat er 
allemaal zal zijn geweest. Dat kan redenen hebben. Soms werden de eigendommen van de 
weduwe niet beschreven, omdat dit niet binnen het kader van een eventuele verdeling van de 
goederen valt.  
Opvallend is de waarde die aan bedden en beddegoed wordt gehecht. Het benoemen van 
kleding en kledingstukken gaat veel meer uit de losse pols. Het aantal tafels en stoelen is met 
de bekende gezinsindeling begrijpelijk, kinderledikanten worden niet genoemd, terwijl de 
kinderen wel degelijk ‘op de boerderij’ woonden. Mogelijk sliepen kinderen al vroeg in een 
gewoon ledikant.  
Verder begint de indeling van de inventaris na het onroerend goed met een voor die tijd ruim 
bedrag aan contant geld, te weten zeven honderd gulden122. Bij de meubilaire goederen wordt 
als eerste bed en toebehoren vermeld, waaronder naast een Bijbel en boeken ook een blikken 
doos, theebus, platen tang en asschop (bij de haard) een plaats krijgen. Het lijkt hierdoor toch 
de opname van een ‘huiskamer’ in de boerderij, waarbij het grote en dure bed wat vreemd 
overkomt. Temeer daar Jan in september is overleden en de boedel in november is opgemaakt 
en dus van een bed voor de zieke wel geen sprake meer zal zijn.  
 
Verhoudingen in de boedel 
De gedachte ‘boeren investeren in grond’ blijkt hier overduidelijk het devies van Jan Betten te 
zijn geweest. In afgeronde getallen staat de verhouding van de waarde van de grond met wat 
erop gebouwd was tot de gehele boedel als 30:36; de waarde van de dieren tot de hele boedel 
als 1,5:36 en de waarde van de oogst (tarwe etc.) tot de gehele boedel is 3,2:36. De waarde 
van huisraad en andere persoonlijke bezittingen vallen hierbij eigenlijk in het niet, hoeveel er 
ook van was. Hoe we het ook bezien, Jan Betten heeft gelet op dit alles goed geboerd. 
 

 
 

Oude Brabantse hoeven 
                                                 
122 Volgens ds. Jacob Metzlar (1751-1824) in zijn ‘Levensschets’ was dit het jaarsalaris van een Hervormde 
predikant. 
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1794 
Nog meer ellende 
Augustus 1794 valt het Franse leger met 72.000 soldaten opnieuw de Zuiderlijke Nederlanden 
(het huidige België) binnen. Ook deze keer aangevuld met Nederlandse patriottische 
vrijkorpsen van ballingen die in Frankrijk verbleven. Hun aantal valt in het niet bij de Franse 
inzet, maar hun belang als gidsen en vertolkers is groot. De Zuidelijke Nederlanden worden 
opnieuw veroverd. De legers trekken in het najaar en de vroege winter van 1794/1795 naar 
het Noorden, Brabant in en de dichtgevroren rivieren over. In de Republiek blijkt de 
verdediging van stad na stad al snel een hopeloze zaak.123 Veel schade wordt door de 
gevechten aangericht, ook in West-Brabant. Al zal het maar voor kort blijken te zijn, voor de 
Lage Landen bij de zee valt de Republiek en begint het Franse tijdperk! 
 
Nog meer verdriet 
Uit de Fijnaartse doop-, trouw- en begraafregisters blijkt, dat Dingena Dirke in verwachting 
was van het zesde kindje van haar en Jan Betten. Is het voor de door verdriet overmande 
weduwe te veel geworden? In de eerste week van april 1794 bevalt Dingena van haar laatste 
kindje, dat in de kraam gestorven is en op 7 april in Fijnaart wordt begraven.  
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (dl 8)  
Zeven maanden na het overlijden van Jan Betten wordt het kraamkind van Dingena 
Jansze, weduwe van Jan Bette begraven op 07-04-1794 
 
 
Het gezin moet verder 
Hoe moet Dingena Dirke, relatief jonge weduwe (33) van Jan Betten, met vijf opgroeiende 
kinderen en een forse boerderij nu verder? Onbemiddeld is ze niet. Drie maanden later zien 
we er iets van. In het Schepenarchief van Fijnaart vinden we een akte124 waarin Dingena enig 
zicht verschaft over wat haar te doen stond, hoewel de reden nog onduidelijk blijft.  
Het is jammer, dat sommige opstellers van akten er een bepaald niet eenvoudig leesbaar 
handschrift op na hielden, maar beter iets dan niets. Ook besef ik dat het transcriberen en 
‘vertalen’van zulke tekst eigenlijk een professionele opleiding vereist. Maar waar veel 
ontbreekt, proberen we toch voorzichtig ons iets voor te stellen bij wat hier op papier is gezet.  
Hierna een deel van de akte van obligatie waarmee Dingena bij ‘bankier/geldschieter/oud 
burgemeester’ Maarten Biert te Heijningen tweeduizend Hollandse guldens opneemt. Van de 
tekst hieronder een zo goed als mogelijke transcripte.  

                                                 
123 Voor een breder inzicht in de situatie van Brabant gedurende deze oorlog verwijs ik naar het inzichtelijke en 
uitstekend gedocumenteerde artikel van Marcel Portegies, dat ik overnam en met naam en dank onderbracht in 
mijn excurs VADERLANDSE, PROVINCIALE EN LOCALE GESCHIEDENIS, Nederland in de 18de eeuw. 
Voor de turbulente omwentelingen in de Bataafs-Franse tijd (1794-1814): Institutionele handleiding J.G.M. 
Sanders (red.). 
124 SA Fijnaart inv. 401 fol. 208r. en v. Register van allerhande zaken (obligatie, transport, borgtocht, taxatie), 
april 1774-1795; naar later is gebleken, gaat het hier om een belangrijke bron voor het verkijgen van inzicht op 
het financiele reilen en zeilen van Jan en Dingena Betten, vanwege de obligaties die hierin vermeld worden. 
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Den Vieren Twintigste Julij 1794 compareerde voor Scheepenen en Secretaris van de Fijnaart Dingna 
Dirke weduwe van Jan Betten in leven Bouwman en gewoont hebbende onder dese Jurisdictie en (in 
de marge: Aris Groenendijk Schepene des lande van Willemstad en Dirk van Sprang Schepe van de 
Heijninge als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Betten)  
dewelken verklaarden wel en deugdelijk en schuldig te wezen aan en ten behoeven van Maarten Biert 
oud Borgemeester van en woonende onder de Heijningen een kapitale som van twee duisend slands 
guldens spruijtende ten zulke van deugdelijke geleende en aangetelde Penningen renuntieerende 
mitsdien van de erffeportie van aangetelde gelde en van alle andere haar hier te gensmaar enigsints te 
stade komende beloven de voorz somme te zulle restitueeren en weder geven hede over een jaar met 
den Intrest vandien (tussengevoegd: 31/2 proct vol int jaar) en bij langer onderhouding belovenz de 
Debetrice doen mede te blijve continueere tot de volle en complete volderinge des geheelen Kapitaal 
inclusieve 
Zullende bij opzegging ofte aflossinge elkandere drie maande te voore moeten waarschouwent tot 
naarkominge van het voorsz ver(klaarde) sij Comparante als mede aris groenendijk en Dirk van 
Sprang hunne qual(iteit) als voogden over de minderjaarig kinderen van gem. Jan Bette dewelke 
verklaaarden te same te verbinden hypothqueeren en  ten vasten onderpand te stellen Een hoeve lands 
met dezelven timmerage en plantagy bij de Nombre 74B:194 R. Erfflans te Quoh van belastinge 
bekend als sijnde vrij en onbelast Prate ?? Chijns en van de gebuurlijke last soude ma(?)…  
Aldus verleden in den Fijnaart ten presentie van  Nic. Dane en N(?) Oostdijke, Schepenen 
Dit (kruisteken) is gestelt  door Dingena Dirke (handmerk) 
Nicolaas Dane A Groenendijk  M.H. Oostdijck DV Sprang (handtekeningen) 
Dan de margetekst op de eerste bladzijde: 
Dese obligatie hierna weder gepasseert zijnde zo verklaart den debiteur deselve las? Zijne 
ondertekening te  quiteeren versoekende dat deselfden werde geroijeert en gepasseert Fijnaart 26 
augustus Maerten Biert, Nicolaas Dane (Schepen van Fijnaart) CPS Dij 
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Het weer aanzuiveren van geleende gelden, voldoening van obligaties etc.  
De akte is een obligatie, een schuldbrief van lening van tweeduizend gulden met vaste rente 
en looptijd met als onderpand de hoeve en grond met wat erop staat, alles wat Dingena als 
erfgenaam van haar man Jan Betten in eigendom heeft. De voogden van hun minderjarige 
kinderen worden er, zoals dat behoort, eveneens bij betrokken. Kan dit geld bedoeld zijn als 
uitbetaling van de erfportie van een of meer van de volwassen kinderen? Dan vormt dit een 
onderdeel van de latere algehele verrekening, na de verkoop van hoeve en gronden, waar de 
erfporties een onderdeel van zullen geweest zijn. Nee, eerder is dit ter voldoening en 
retourbetaling van door Jan geleende gelden, gelet op de obligaties zoals ze gevonden worden 
in Schepenbank Fijnaart inv. nr. 401, fol.28-30 en idem 65vse-67 en waarbij in de marge de 
voldoening door Maarten Biert en Nicolaas Dane wordt bevestigd per 26 en 28 augustus 
1794. In het volgende hoofdstuk (Testamenten en nalatenschap) komt het nader aan de orde.  
Dit is een familieverhaal, maar wat was er in de grote wereld aan de hand? Er was oorlog! 
 
Brabants Westhoek in de verdediging 
Het is bepaald schokkend in verslagen te lezen hoe verdeeld de legers ter verdediging van de 
Republiek waren en met hoe weinig soldaten men het tegen de Franse inval moest doen. En 
dan te bedenken dat de Franse generaals door invoering van de dienstplicht in Frankrijk op 
duizenden en duizenden (wel veelal ongetrainde) soldaten kon rekenen. De problemen die 
zich bij dit alle voordoen worden door Geert van Uythoven beschreven in een artikel ‘De 
verdediging van Brabants Westhoek 1794/1795’, in De Ravelijn, tijdschrift van de 
Heemkundekring De Willemstad, jaargang 22 nr.1, febr. 2004. Het is een beschrijving waarin 
Fijnaart in het geheel niet wordt genoemd, maar waaruit blijkt in welke tijd en toestand zich 
de familiezaken die we hier beschrijven heeft afgespeeld. Er woedde strijd. In het najaar van 
1794 worden in Fijnaart opmerkelijk veel armelijke ‘vreemdelingen’ begraven: 
 

 

 
 

 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (deel 8)  
6 en 9 augustus;18 september en 30 oktober 1794: vreemdelingen worden begraven  
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Ver van huis, soldaten uit het Franse legioen? 
Het boek waarin de Fijnaartse begrafenissen werden opgetekend, geeft voor het najaar van 
1794 opmerkelijk vaak het begraven van ‘vreemdelingen’ aan. Het is de tijd van de grote 
troepenbewegingen en hevige gevechten op West-Brabants grondgebied. Dit kan dus 
gemakkelijk duiden op gewond geraakte soldaten, die achtergebleven en gestorven zijn. De 
ene aan den Heijningse dijk, de andere ‘onder Nieuw Fijnaart met in de kantlijn ‘namlijk’, 
waarbij ik me afvraag of het hier gaat om ‘mannelijk’ dan wel op ‘namelijk’; mogelijk is 
bedoeld ‘armelijk’. Dit staat namelijk ook regelmatig in de kantlijn bij overledenen.  
 
1795 
Het doopboek van Zevenbergen begint dit jaar met de volgende domineesmededeling: 
 

 
 

Door den oorlog en mijne ziekte absent geweest sijnden 
heeft den H. doop aan de nevenstaande kinderen niet 

eerder kunnen bediend worden 
Doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen |  

NH Dopen 1776-1811 (deel 7) 
 
 
Het testament van de minderjarige Jacob Jansze Betten 
Opmerkelijk is dat op 4 maart 1795, achttien maanden na het overlijden van zijn vader, de 
oudste zoon van Jan en Dingena, Jacob Betten (Klundert 12-3 1780 - Breda 24-09 1842) op 
dat moment vijftien jaar oud en dus minderjarig, een bezoek brengt aan notaris G.A. van 
Breda te Fijnaart en zijn (!) testament laat opmaken. Hij is dan bij deze notaris in het bijzijn 
van ‘nagenoemde getuigen’, die ook mede ondertekenen: Coenraad Rijvenberg en Martinus 
van Aken, inwoners van Fijnaart. Coenraad Rijvenberg zal in 1797 als schepene betrokken 
zijn bij de verkoop van huis en land van Dingena Dirke als Weduwe van Jan Bette. 
 
De inhoud van hetgeen beschreven is, levert de volgende gedachten op: 

• Jacob Jansze Bette (!) wordt hier aangemerkt als ‘jongman, woonende onder de jurisdictie van 
de Fijnaart 
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• Jacob is genegen en heeft alle vereisten om te testeren (zijn jonge leeftijd is daartoe blijkbaar 
geen beletsel) 

• Jacob verklaart met ‘volle regt en titule van institutie te nomineeren en te justitueeren’, dat wil 
zeggen dat hij officieel gevolmachtigd is aan te stellen tot zijn enige en universele erfgename 
zijn moeder Dingena Jansze Dirken, weduwe van Jan Betten en dat in alle roerende en 
onroerende goederen die Jacob met de dood ontruimen en nalaten zal, daaronder begrepen ook 
‘actien, crediten en gerechtigheeden’.  

• Zijn moeder Dingena kan met Jacobs ‘nalatenschap’ (zijn erfportie?) handelen als met ‘vrij 
eijgen goed sonder tegenseggen van iemand’.  

• Jacob Jansze Betten tekent met een klein, maar fraai handschrift en krijgt een akte mee. 
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NR Fijnaart en Heijningen 409, not. G.A. van Breda, inv.nr. 6 fol. 33: 4 maart 1795 
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Dit jaar 1795 overlijdt in Fijnaart de Hervormde dominee Philippus van Dueren, die van 
november 1780 tot en met november 1795 de gemeente in Fijnaart vijftien jaar als een actieve 
herder en leraar heeft gediend. In de akten van notaris Van Breda, onder meer in het hiervoor 
genoemde (409 NR inventarisnummer 6) zijn uitgebreide akten omtrent deze predikant en zijn 
weduwe te vinden.  
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (deel 8) 
Philippus van Dueren, predikant van de Nederlands Hervormde Kerk van Fijnaart 
overlijdt en wordt begraven 13-11-1795 
 
 
Voortgaande familie-ontwikkelingen 
Op 22 december 1795 wordt in het gezin van Joost Betten en Tanneke Nelemans (hier 
Hendrikse de Leeuw) een dochtertje geboren, dat zij de naam IJda (Ida) geven. IJda wordt in 
de kerk van Zevenbergen een paar dagen later (wij zouden zeggen op eerste Kerstdag) 
gedoopt: 25-12 1795: 
 

 
 
doop-, trouw- en begraafregister | Zevenbergen | NH Dopen 1776-1811 (deel 7) 
IJda Betten, 25-12-1795 
 
1796  
In het gezin van Francina Betten en Anthonij Vissers wordt in Dinteloord Cornelia A. 
Vissers geboren op 12 en gedoopt op 14 februari 1796. De moeder wordt hier met de 
achternaam Bedde genoemd. Deze naamsverbastering vindt ook veel in Zevenbergen plaats. 
 
In Zevenbergen zijn er overigens vele tientallen meisjes en vrouwen (geweest) die de naam 
Cornelia Vissers dragen. En in Dinteloord waren het er 43 tussen 1708 en 1906!  
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Doop-, trouw- en begraafregister | Dinteloord | NH doopboek 1713-1810 
Cornelia Vissers 14-02-1796 
 
 
Het overlijden van Dingena Dirke 
Maart 1796 testeert Dingena, weduwe van Jan Betten. De inhoud betreft in het bijzonder haar 
vijf kleine kinderen, voor wie ze opnieuw voogden aanstelt. Op de zorg door testamenten en 
met nadruk dit testament zullen we hierna breder ingaan. 
Begin december 1796 overlijdt in de Fijnaartse familie Betten moeder Dingena Dirke. Het is 
in een tijd van veel politiek rumoer, oorlogshandelingen en grote bestuurlijke omwentelingen.  
 

 
 
Doop-, trouw- en begraafregister | Fijnaart en Heijningen | NH Begraven 1770-1802 (dl 8) 
09-12-1796 is begraven Dingena Dirken huisvrouw van J. Bette kerkrecht 8 gulden, 1x 
luiden met twee klokken 1 gulden en vier stuivers, de beste baar een gulden en 10 
stuivers samen 10 gulden 14 stuivers 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Begrafenissen van de boerenstand in de achttiende eeuw 
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TESTAMENTEN EN NALATENSCHAP BETTEN-PROVILIJ-DIRKE 
(PERIODE 1783/1796-1799) 
 
 
Levensverwachting 
Aan het einde van de twintigste eeuw was de gemiddelde leeftijd bij het overlijden van een 
man ongeveer 75 jaar en van een vrouw ongeveer 80 jaar. Rond het midden van de 17de eeuw 
was dit slechts 25 jaar. Met 45 jaar was je toen oud. Dit had te maken met de hoge 
kindersterfte, ondervoeding, gebrekkige geneeskunst, epidemieën enz. Tegen het einde van de 
18de eeuw, de tijd waarin de beschrijvingen in dit boek zich afspelen, bedroeg de gemiddelde 
leeftijd 30 jaar en rond 1850 was dat 35 jaar. Rond 1900 was de gemiddelde 
levensverwachting opgelopen tot 45 jaar. In het eerste levensjaar liepen pasgeborenen het 
grootste risico om te overlijden. Dit is tot ver in de 19de eeuw zo gebleven. Rond 1850 stierf 
tussen de 15 en 25 procent van de pasgeboren kinderen in hun eerste levensjaar. Het 
overlijdensrisico was ook voor peuters zeer hoog. Van elke 100 kinderen overleed nog eens 5 
tot 10 procent voordat ze vijf jaar oud waren (afhankelijk van plaats en omstandigheden). 
Kinderen van ongeschoolde arbeiders liepen een hoger risico om te sterven dan kinderen uit 
de hogere sociale lagen (gegoede burgerij, beambten).125  
 
De zorg door testamenten 
Bij haar overlijden laat moeder Dingena haar vijf kinderen als minderjarige wezen achter, 
Jacob (16), Neeltje (9), Maria (8), Jan (7) en Janneke van 5 ½. Door middel van het testament 
wordt op zulke situaties vooruit gedacht. Zoals we al zagen worden daarin voogden benoemd 
in verband met het (laten) zorg dragen voor eventuele minderjarige kinderen, het beheren van 
de nalatenschap en het verdelen van het bezit van de overledene onder de erfgenamen.  
 
Het testament van Jan en Dingena uit 1783 
De vraag komt naar voren hoe Jan en Dingena een en ander geregeld hebben. We vonden 
antwoorden in het eerder genoemde Schepenbankarchief Fijnaart inv. nr. 633 fol.71-72; 8 
sept. 1783, opgesteld twee maanden na het overlijden van de 22-jarige zoon Adriaan uit Jan’s 
eerste huwelijk. De gedachte aan de kwetsbaarheid van het leven zal zich opnieuw fel aan hen 
hebben opgedrongen. In hun boerderij in de polder de Nieuwe Fijnaart laten Jan en Dingena 
door secretaris Adriaan Vishoek een langstlevendentestament opstellen ten overstaan van de 
Fijnaartse schepenen H.J. Oostdijk en H.W. Maris.  
In de marge staat dat per 21 juni 1799 een kopie voor twee nieuw benoemde voogden, 
Radewalt en De Lint, is opgemaakt en uitgegeven. Dit was in verband met de verkoop en 
verdeling van hoeve en gronden na overlijden van inmiddels beide erflaters en de uitwerking 
van dit testament door deze voogden Hier volgen de eerste en laatste bladzijde alsook een 
transcriptie van het geheel en enkele conclusie’s.  
 

 
                                                 
125 Zie http://www.onsvoorgeslacht.com en 
http://www.leeftijdenwerk.be/html/pdf/devos_levensverwachting.pdf.  
Over levensstandaard en sterftecijfers, zie Sonny Coddens-Cornelis Conjuncturen en structuren, 2012. 
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Compareerden voor Scheepenen en Secretaris van den Fijnaart anders genaamd Vrouw Jacobsland 
Jan Betten en des zelfs huijsvrouw Dingena Dirke wonende onder deze jurisdictie Dewelke bijde 
bekwaam en genegen zijnde om van hunne tijdelijke goederen te disponeren verklaarden alvorens te 
herroepen daat en te niet te doen alle voorgaande Testamenten of makingen van uitterste willen tzij te 
zamen ieder alleen ofte met anderen gemaakt geene van dezelve uitgezondert niet willende dat op 
dezelven enig regant zal worden genomen. 
 
En nu van nieuws disponeerende verklaarde den Testateur de Eerstervende zijnde Erfgenaamen te 
noemen en stellen zijne voorkinderen in voorig huwelik verwekt met wijle Maria Provilij met namen  
Francina, Izaak en Joost Betten te zamen voor de legitieme portie hun in zijne Nalatenschap na regte 
komende en zijn tegenswoordige huijsvrouw voor zoodanige portie als een zijner gemelte 
voorkinderen zal competeeren En stelle verders tot zijne Mede erfgenaam of Erfgenaamen zijne kint of 
kinderen in dit zijn tegenwoordig huwelik verwekt of nog te verwekken en wel in het overige gedeelten 
zijner nalatenschap onder conditie nogtans dat zijne tegenwoordige huijsvrouw de gemelte kint of 
kinderen bij haar door hem Testateur verpligt zal wezen dezelven behoorlik op te voeden en te 
alimenteren tot de zoon of zoonen den ouderdom van vierentwintig jaaren en de dogter of dogters den 
ouderdom van twintig jaren zullen hebben bereijt mits egter dan zijne tegenwoordige huijsvrouw daar 
voor zal genieten de revenuen of ‘tvrugtgebruijk  va ‘tgeene gemelte kint of kinderen in zijne 
nalatenschap zal koomen en indien dezelven revenuen niet toerijkende waren om de gemelte kint of 
kinderen tot den voornoemden ouderdom te alimenteren en op te voeden, zal het aan haar vrij staan 
om met kennis van de nagenoemde Voogden daar toe te mogen ampliceren en gebruijken zo danig 
gedeelte van t door de kind of kinderen aange erfde capitaal als daar toe benodigt zal wezen.  
 
En de Testatrice verklaarde nu mede ten dispositie komende tot haare eenige en universeelen 
Erfgenaam te noemen en stellen haaren tegenwoordigen man den Testateur en dat in alle de goederen 
zo roerende als onroeren actien en crediten geene van dien voorbehouden of uijtgezondert waar die 
staan gelegen of na overlijden van haar zullen bevonden werden egter mede onder deze mits en 
bepaling , dat den Testanteur de kint of kinderen bij haar verwekt en die zij zal komen natelaten 
verpligt zal wezen op te voeden en te alimenteeren tot hunnen mondigen dage eerder huwelik of 
anderen geaprobeerde staate en als dan aan derzelven uijtterijken  en te voldoen de Legitieme Portie 
kinderen in de nalatenschap hunner ouders competeerende. 
 
Verkiezende zij Testateuren nopens het versterf van gemelte hunne kint of kinderen het 
aasdomsversterfrecht met verwerping van het Scheepensdomsregt. 
Stellende zij Testateuren tot Voogden over hunne  minderjarige kinderen en Erfgenaamen Aris 
Groenendijk bouman wonende onder den Ruijgenhil en Dirk van Sprang bouman wonende onder de 
Heijningen gevende aan dezelve zodanige magt kragt en gezag als aan voogden na regten maar 
enigzints kan of mag gegeven worden en speciaal met magt van assumptie en surogatie  
 
Sluijtende uit hunnen boedel en nalatenschap de wet of weeskamer deser Heerlijk ofte alwaar hun 
lieder sterfhuijs mogt komen te vallen ga dezen gelegen ofte minderjarigen mogten bevonden worden. 
Na Duidelike voorlezing verklaarde de Testateuren het voorenstaande wel te hebben verstaan en te 
wezen hun testament laatste of uijterste wil willende en begeerende dat hetzelve alzo zal werden 
nagekomen en agtervolgt worden tzij als testament Cadicile of zoals het na regten best zal kunnen 
bestaan of mogen valideeren   
 
Aldus gedaan en gepasseert ten Huijzen van de Testateuren onder de Jurisdictie van Fijnaart desen 8 
september 1783 present de Scheepenen H.J. Oostdijk en H.W. Maris  
Jan Betten     d    dit is het merk van dingena dirke  Adriaan Vishoek secret. 
 
Op het eerste folio in de marge staat:  
Uitgen.: Den 21. junij 1799 hier van gen: copie uijt: voor Adriaan Radewalt en Wm de Lint als 
Voogden over de mind. kind.: wijlen Ding: Dirke 
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We staan stil bij een paar belangrijke zinnen uit het testament van Jan Betten en Dingena 
Dirke met betrekking tot de kinderen, na standaardzinnen als: Jan en Dingena zijn ‘bijde 
bekwaam en genegen om van hunne tijdelijke goederen te disponeren’ (beschikken, regelen).  
 
Eerst wordt dan geschreven dat alle eerder gemaakte testamenten, ‘geene van dezelfde 
uijtgezondert niet willende dat op dezelven eenig regart zal worden genomen’. Regard is 
aanblik, aandacht, dus de eerdere testamenten moeten niet in aanmerking worden genomen, 
wat zoveel wil zeggen, dat ze niet langer geldend zijn.  
 
En nu van nieuws disponeerende verklaarde den testateur Eerstervende zijnde de zijne 
Erfgenaamen te noeme en stellen zijne voorkinderen in voorig huwelik  verwekt met Wijle 
Maria Provilij met namen Francina, Ysaac, en Joost Betten te zamen voor de Legitieme 
Portie hun in zijne Nalatenschap na rechte komende en zijn tegenswoordige Huijsvrouw voor 
zodanige Portie als een sijner gemelte voorkinderen zal competeeren. 
Jan regelt hier de legitieme erfportie voor Francijntje, Isaac en Joost Betten alsook die 
voor zijn vrouw Dingena.  
 
Daarna worden als verdere erfgenamen aangewezen het kind of de kinderen uit Jan’s tweede 
huwelijk verwekt of te verwekken en wel in het overige gedeelte van zijn nalatenschap ‘onder 
Conditie nogtans dat sijne tegenwoordige huijsvrouw de gemelte kint of kinderen bij haar 
verwekt voor hem Testateur verpligt zal wezen dezelven behoorlijk op te voeden en te 
alimenteren tot de zoon of zoonen den ouderdom van vierentwintig jaaren en de dogter of 
dogters den ouderdom van twintig jaren zullen hebben bereijt mits echter dat zijne 
tegenwoordige huijsvrouw daarvoor zal genieten de revenuen of ’t vruchtgebruijk van tgeen ’t 
gemelte kint of kinderen in zijne gen nalatenschap zal komen en indien deselven revenuen niet 
toerijkent waren om de gemelte kint of kinderen tot den voornoemden ouderdom te 
alimenteeren en op te voeden, zal  het aan haar vrijstaan om met kennis van de Nagenoemde 
voogden daar toe te Mogen ampliceren of gebruijken zodanig gedeelte van door de kint of 
kinderen aangeerfde Capitaal als daar toe benodigt zal wezen. Dit is de alimentatieregeling 
die verzorging, opvoeding en levensonderhoud voor de kinderen Betten-Dirke vaststelt.  
 
Dan verklaart de Testatrice, dus Dingena, tot haar enige en universele erfgenaam ‘den 
Testateur’ Jan. En dat in alle goederen enzovoort, en met die vermelding, dat als zij eerder 
zou komen te overlijden, dat dan haar man hun/haar kinderen zoals boven omschreven ook 
van al het benodigde goede zal voorzien tot zij mondig zullen zijn. Bij het overlijden van 
een of meer kinderen wordt duidelijk gekozen voor het ‘aasdoms versterf recht’ (een oud 
Hollands recht betreffende de erfopvolging), met verwerping van het ‘scheepensdomrecht’. 
Deze twee verschillende vormen van versterfrecht gaven aan de erflating een verschillende 
uitkomst. 
Het aasdomsrecht sloeg geen acht op de herkomst van de goederen van de boedel, terwijl dat 
bij het schependomsrecht nu juist wel gebeurde. De graad van bloedverwantschap bepaalde 
volgens het aasdomsrecht wie de erfgenamen zouden zijn. Dit kwam tot uitdrukking in de 
regel ‘het naaste bloed erft goed’. De neergaande lijn (kinderen) ging daarbij voor de 
opgaande lijn (grootouders, ooms of tantes) en deze weer voor de zijlijn (neven, nichten etc.). 
Bij het aasdomsrecht erfden alle kinderen gelijk, wat een naar binnen gerichte loyaliteit geeft, 
die zich beperkt tot de directe erfgenamen. Bij het schependomsrecht lag de nadruk op het 
eigen geslacht, terwijl het aasdomsrecht gericht was op gelijkheid in de verdeling van de 
nalatenschap over de levende kinderen. Uiteraard werden in beide situaties de kinderen 
beschouwd als de eerstgerechtigde erfgenamen.  
Zie verder voor deze versterfrechttermen en de toepassing ervan de uitgebreide studie van A. Schmidt, 
Overleven na de dood: http://dare.uva.nl/document/85438.   
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Dan stellen zij tot voogden over hun minderjarige kinderen en erfgenamen aan Aris 
Groenendijk, bouman wonende onder den Ruijgenhil en Dirk van Sprang, bouman 
wonende onder de Heijninge. Ze geven aan hen ‘zodanige magt, kracht en gezag’ als aan 
voogden maar enigszins kan of mag gegeven worden. En speciaal met macht van assumptie 
(toevoeging van bv. een medevoogd) en surrogatie (vervanging indien nodig) ‘sluitende uijt 
hunne boedel en nalatenschap de wet of weeskamer dezer Heerlijk ofte alwaar hun Lieder 
sterfhuijs mogt komen te vallen…’. Met zo’n zin (van seclusie) wordt expliciet de weeskamer 
buiten het verdelen van de boedel van Jan en Dingena gehouden. Hier moeten dan wel de 
genoemde of later door de Schepenbank benoemde voogden betrokken raken in de zorg voor 
de verkoop dan wel verdeling van de boedel en de nalatenschap, alsook in de verzorging van 
de eventuele weeskinderen.  
 
Aldus gedaan en gepasseert ten Huijzen van de Testateuren onder de jurisdictie van Fijnaart 
dezen 8 September 1783 present den Schepenen H.J. Oostdijk en H.W. Maris, die tekenen, 
evenals Jan Betten en de secretaris Adriaan Vishoek. Dingena zet haar handmerk, een soort D. 
 
In de kantlijn staat dan nog de aantekening over de verwerking van dit testament, waarin de 
voogden, die (voor dat moment) voor de weeszaken en boedelbeheer zorg dragen, 
worden genoemd: ‘Uitgen.’ Den 21 juni 1799 hier voor gen. Copie ackt voor Adriaan 
Radewalt en Wm de Lint, als voogden over de minderjarige kinderen van Dingena Dirke 
 
1796 
Het testament van weduwe Dingena Dirke 
Na het overlijden van haar man Jan (7 september 1793) en van hun kraamkindje precies zeven 
maanden daarna (7 april 1794), heeft Dingena twee jaar later, op 6 maart 1796, opnieuw een 
testament laten opmaken. Mogelijk voelde de nog wel jonge moeder Dingena dat wat haar 
‘mankeerde’ of wat haar in deze oorlogstijden (!) overkwam, wat het ook maar geweest mag 
zijn, wel eens tot de dood zou kunnen leiden. Dan moeten in elk geval enkele zaken met 
betrekking tot de toekomst, haar boedel en de vijf minderjarige kinderen naar haar gevoelen 
opnieuw geregeld worden. Vindplaats en inhoud van dit testament zijn getranscribeerd als 
volgt: 
 
SA Fijnaart, inv. nr. 636, folio 87v, Testament Dingena Dirke, weduwe Jan Betten  
6 maart 1796 
Compareerde voor Scheepenen en Secretaris van den Fijnaart, Dinegen Dirke Weduwe jan Betten 
woonende onder deeze jurisdictie, dewelke bekwaam en geneegen zijnde om van haar tijdelijke 
goederen te disponeeren, verklaarde alvorens te herroepen dood en te niet te doen alle vooregaande 
testamenten of  makinop van uitterste wille alleen, te zaamen of met anderen gemaakt niet willende dat 
daarop eenig regard zal worden genoomen en nu van nieuws disponeerende verklaarde de Testatrice 
tot haare enige en universeele  Erfgenaamen te nomineeren en intitueeren haar vijf kinderen in 
Huwelijk verwekt bij Wijlen haaren man jan Betten en dat in alle den Goederen Zoo Roerende als 
onroerende actien en Crediten, welke zij Testatrice eenigsints met de dood  ontruijmen en nalaaten zal 
en dat ieder in equale portie. 
Willende en begeerende dat haar Testatrices nalatenschap zal blijven onverdeelt totdat de zoonen 
zullen hebben bereijkt den ouderdom van vier en twintig jaaren en de dogters den ouderdom van 
twintig jaaren. 
Stellende Zij Testatrice tot Voogden over haare minderjaarige kinderen en Erfgenaamen  Adriaan 
Radewaal, woonende in de Clundert en Willem de Lint, Bouwman, woonende onder de Clundert, 
gevende aan dezelve zodanige magt kragt en gezag als aan Voogden na Regten maar eenigzins kan of  
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mag gegeeven worden en speciaal met magt van assumptie en surrogatie126. Sluijtende uijt haaren 
Boedel de Wet of Weeskamer van den Fijnaart of alwaar haar Sterfhuijs zal komen te vallen, 
Goederen geleegen of minderjarigen mogten bevonden worden. 
 
Na duidelijke voorleezing verklaarde de Testatrice het voorenstaanden wel te hebben verstaan en te 
wezen haar Testament Laatste of uiterste Wil , begeerende dat hetzelve alzo zal worden nagekomen en 
agtervolgt, ‘tzij als Testament, Codicil of zo als het na regten best zal kunnen en moogen bestaan.  
 
Aldus opgemaakt en gepasseert ten huijse van de Testatrice onder deeze jurisdictie van Den Fijnaart 
den 6 Maart 1796. present de Scheepenen jan Versluijs en Cornelis Pieterse van Dis 
Dit is het hand x merk van Dingena Dirke Wede jan Betten 
Get. Jan Versluijs en C.P.V.Dis  Me present A. Vermeulen (secretaris)   
 
Dingena overlijdt en wordt 9 dec. 1796 in Fijnaart begraven. Ruim een maand later is, naar 
aangenomen mag worden in het proces van de verdere afwikkeling van de voogdijregeling, 
tijdens een vergadering bij ‘Bailliuw en Schepenen van den Fijnaart’ een Extract uit het 
testament van 6 maart 1796 naar voren gebracht en opgenomen met betrekking tot het 
uitsluiten van wet en weeskamer.  
 
Nu zal onderzocht moeten worden wat er met de hoeve en gronden gebeurde en verder door 
wie en hoe de vijf minderjarige kinderen Betten-Dirke worden opgevoed en onderhouden. Er 
hangt met zo’n wezenvoogdij veel samen aan regelingen met betrekking tot de directe zorg 
voor de kinderen en het beheer van de nalatenschap totdat de kinderen gehuwd dan wel 
meerderjarig zullen zijn. We beginnen met het testament van Dingena en het uittreksel van de 
seclusie daarin. 
 
SA Fijnaart, inv.nr. 636, fol.94v.,16 jan. 1797: Extract uit het testament Dingena Dirke 
met betrekking tot de seclusie van wet-en weeskamer 
 

    
                                                 
126 Assumptie is het recht om een of meer leden aan een bestuur o.i.d. toe te voegen. Surrogatie betekent 
vervanging. Het gaat hier dus om de macht om een medevoogd te benoemen of een ander in jouw plaats als 
voogd te benoemen. De zorg of het beheer van de bezittingen van minderjarige wezen en hun opvoeding totdat 
ze meerderjarig waren, of trouwden wordt in dit geval niet aan de weeskamer, maar aan bekende en betrouwbare 
derden als familie dan wel schepenen uit handen gegeven. In de praktijk betekende dit ook dat de Schepenbank 
controle uitoefende over de voogden. Zij moesten periodiek verantwoording afleggen. De boedelinventarissen, 
boedelrekeningen en uitkering van gelden aan de pleegouders die een of meer weeskinderen in hun gezin 
opnamen, zijn in zulke gevallen dan ook veelal in het Schepenbankarchief bewaard gebleven. In dit geval niet. 
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Vergadering Gehouden bij Bailliuw en Schepenen van den Fijnaart den 16 januari 1797 en aldaar 
vertoont 
Extract uijt het Testament va Dingena Dirke Wdee (weduwe) jan Betten, gepasseerd voor Schepenen 
en St. Secretaris, alhier in dato 6 maart 1796 waarin onder andere staat. 
Sluijtende uijt haaren Boedel de Wet of Weeskamer van den Fijnaart, of alwaar haar sterfhuijs zal 
komen te vallen, goederen geleegen, of minderjarige mogten behouden worden. 
Aldus voorschr. Seclusie geregistreerd in Collegio dato utsupra 
 
P.J. Van Tooren L.J. Oostdijk Jan Versluijs C.P.Sc Dij C.C. Bresijn C.H. Knook Corn. Van N. 
Ameland C. Rijvenberg 
 
Als laatste tekent de ‘burger’ Coenraad Rijvenberg, Schepen, ‘mitsgaders Chirurgijn’, zoals 
het bij zijn naam soms in akten voorkomt. Je vraagt je af of deze dokter een paar jaar eerder 
bij de geboorte van Dingena’s overleden ‘kraamkind’ geweest is.  
 
De weeskamer uitgesloten 
Met dit Extract geeft Dingena aan dat, hoe dan ook en waar ze ook maar zou komen te 
overlijden, dat in dat geval de wet- en weeskamer van Fijnaart niets van doen behoeft te 
hebben met haar boedel… De laatste zin is de bevestiging: Aldus voorschr. Seclusie 
geregistreerd in Collegio dato utsupra, wat in gewoon Nederlands zoveel wil zeggen als: de 
hiervoor beschreven uitsluiting is door dit college van schepenen geregistreerd (vastgelegd) 
op de dag die hierboven wordt beschreven, dus 6 maart 1796, een half jaar voordat Dingena 
zou overlijden. Ook in eerdere testamenten van Jan Betten en Dingena Dirke was deze 
bepaling steeds opgenomen. Wat heeft dit voor gevolgen?  
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Wat is de weeskamer127 
Van de veertiende eeuw tot 1810 (de inlijving van de Nederlanden bij het Franse keizerrijk) 
bestonden in Nederland de zogenoemde weeskamers. Deze overheidscolleges, ook wel 
momboirkamers genoemd, waren belast met het toezicht op het beheer van de bezittingen van 
minderjarige wezen en personen die ‘onmondig’ waren. De daarbij verantwoordelijke 
weesmannen of weesmeesters werden meestal door het plaatselijke bestuur benoemd. Dit 
waren betrouwbare en financieel onafhankelijke mannen, die vaak ook een rol in het 
plaatselijke bestuur speelden. In Holland, Zeeland, de stad Groningen en een aantal plaatsen 
in Brabant, Utrecht in Gelderland waren dergelijke colleges te vinden.  
 
De weeskamers moesten voorkomen dat familieleden aan de haal gingen met de nagelaten 
bezittingen van de ouder van een minderjarig kind. De taken van de weeskamer werden in 
1810 overgenomen door de nieuwe rechterlijke organisatie van het voogdijrecht.  
De werkwijze van een weeskamer was geregeld in een verordening of reglement. De gang van 
zaken was in alle weeskamers ongeveer hetzelfde.  
Bij het overlijden van één of beide ouders van minderjarige kinderen was de echtgenoot of 
een familielid verplicht hiervan aangifte te doen bij de weeskamer. Dit moest afhankelijk van 
de weeskamer gebeuren binnen 14 dagen tot één maand.  
De aangever moest melden (en aantonen) of de voogdij over de nagelaten kinderen was 
geregeld of dat dit door de weeskamer gedaan moest worden.  
Ouders konden via een testament de voogdij regelen of via seclusie voorkomen dat de 
weeskamer toezicht op de nalatenschap kreeg. Meestal werd in een dergelijke akte of 
testament de voogdij opgedragen aan de langstlevende echtgenoot. Deze ouder kreeg dan het 
recht om zelf een tweede voogd aan te wijzen. De voogd was verplicht om een akte van 
acceptatie te overleggen aan de weeskamer. 
 
Als er niets geregeld was voor de kinderen, dan benoemde de weeskamer de voogden en hield 
vervolgens toezicht op het beheer dat de voogden over de boedel uitoefenden. De voogdij 
werd meestal toegekend aan de overlevende echtgenoot. Daarbij werd dan een tweede 
(toeziende) voogd, meestal een mannelijk familielid van de overledene, aangewezen. Het 
aannemen van het voogdijschap was een sociale verplichting en kon dus ook niet zomaar 
geweigerd worden. Het toezicht eindigde zodra de kinderen meerderjarig waren. De 
meerderjarige kreeg dan ook de nagelaten bezittingen toebedeeld of uitgekeerd. 
 
Om een overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap te krijgen, moesten 
voogden zorgen voor een boedelinventaris, waarnaar en waarna het erfdeel van de 
weduwe/weduwnaar en evt. weeskinderen werd berekend en benoemd. De spullen werden 
meestal in bijzijn van de voogd(en) getaxeerd. De weeskamer stelde de inventaris vast en 
bekeek vervolgens wat er moest gebeuren. De weduwe/weduwnaar kon de kinderen uitkopen. 
Het geld werd dan tegen rente belegd of uitgeleend. Als de wezen niet uitgekocht werden, 
kregen de wezen hun erfdeel bij het bereiken van meerderjarigheid. Deze nalatenschap werd 
dan tot de laatste wees van het gezin meerderjarig was, beheerd door genoemde toeziend 
voogd en eventuele weduwe/weduwnaar.  
 

                                                 
127 Deze tekst over de weeskamer is grotendeels een excerpt uit het betreffende gedeelte van hoofdstuk 13 in 
Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis, Rob van Drie, Nico Plomp, Aad van der Tang, Den 
Haag/Utrecht 1988, naar welk zeer informatieve boek ik voor de uitgebreide tekst dan ook verwijs. Zie tevens 
over nalatenschap, langstlevende testament, huwelijkscontracten, boedelscheiding, legitieme portie, toeziend 
voogden, erfrecht, erfgenamen: A. Schmidt, Overleven na de dood: http://dare.uva.nl/document/85438.  
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Hierover weten we al vanwege de kinderen Leest, van wie het erfdeel door Jan Betten 
beheerd was en waarvan we lezen wanneer zij welk bedrag uitbetaald kregen.128 Wezen 
mochten niet met schulden worden belast. Als er bij het overlijden al meteen duidelijk was dat 
er meer schulden dan baten waren, konden de erfgenamen afstand doen van de nalatenschap. 
Er ontstond dan een desolate boedel. Een boedelinventaris werd dan niet opgemaakt. 
 
Over de begippen ‘wezen’, ‘minderjarig’ en ‘ meerderjarig’ 
Ten tijde van de weeskamers werd onder het begrip wees iets anders verstaan dan 
tegenwoordig. Niet alleen een minderjarig kind dat beide ouders had verloren was een wees 
(vol-wees). Ook kinderen van wie één ouder was overleden werden wees (ook wel half-wees) 
genoemd. 
 
De leeftijd waarop kinderen meerderjarig (mondig) werden, verschilde per periode en gewest. 
Vaak werden jongens van 24/25 als meerderjarig beschouwd en meisjes wanneer zij 20 
werden. Zodra een jongen of meisje trouwde, was hij of zij automatisch meerderjarig. Ook 
konden de jongeren van de overheid een verklaring van meerderjarigheid krijgen. Deze 
verklaring wordt een handlichting genoemd.  
 
Vele wezen werden ondergebracht in weeshuizen. Dit gebeurde als beide ouders overleden 
waren, maar ook als de overgebleven ouder niet in staat was om voor de kinderen te zorgen. 
Eerst werd gekeken of een familielid de zorgtaak op zich kon nemen en of er zoveel geld was 
nagelaten dat een derde bereid was om, tegen betaling, de zorg van de wezen op zich te 
nemen. De weeskamer regelde al deze (voogdij)zaken ten behoeve van wezen. Een weeshuis 
is dus een soort groot ‘oudersvervangend’ wezengezin; de weeskamer is een overheidsorgaan.  
 
De voogdenzorg voor weeskinderen  
Bij uitsluiting van de weeskamer werden de zorgtaken door de in een testament aangewezen 
voogden geregeld, die optraden in de behartiging van de belangen van de wezen. Zij 
beheerden de erfportie van de kinderen tot hun meerderjarigheid en werden gecontroleerd 
door de plaatselijke Schepenbank en moesten daar verantwoording afleggen.  
 
Wanneer minderjarige wezen in weesoudergezinnen werden ondergebracht, werd uit de erf-
portie of de winst daaruit jaarlijks door de wezenvoogden een bedrag aan die opvoeders 
uitgekeerd. Uit dat bedrag moesten de weesouders voldoen in wat voor de kinderen aan 
kleding, voeding, onderdak, scholing etc. noodzakelijk of in het testamant bedongen was. De 
voogden mochten het onder hen berustende geld beleggen of eventuele onroerende goederen 
verhuren. Zo kon de erfportie in sommige gevallen door winst zelfs vermeerderen. Van wezen 
werd de bereidheid verwacht in het pleeggezin mee te helpen en op latere leeftijd financiën in 
te brengen, dan wel een vak te leren.  
 
Wat weten we over de juridische instrumenten van de vrijwillige rechtspraak die ten dienste 
stonden om bijvoorbeeld vast te leggen wat de laatste wil was en hoe men die volgens de 
opgemaakte akten uitgewerkt wilde zien? Wat weten we over de regels die toegepast werden 
wanneer zo’n langstlevendentestament of een later opgesteld testament (in ons geval door de 
weduwe, Dingena in 1796) tot uitvoering gebracht moesten worden?  
We zetten hier een aantal regels op een rij, zoals we die in betreffende literatuur129 vonden, 
waarbij geldt dat de afhandeling van een nalatenschap veelal werd uitgewerkt in de lokale en 
regionaal-historische context van een dorp of streek, in dit geval West-Brabant.     
                                                 
128 Zie de beschreven uitwerking ervan op pag. 17. 
129 Zie Adri P. van Vliet p. 60-68; Rob van Drie (red.) hfst.7, 11 en 12 en A. Schmidt hfst. 4.  
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Algemene regels bij de afhandeling van een nalatenschap in de achttiende eeuw 
• Bij het opmaken van contracten van huwelijkse voorwaarden of een langstlevenden- 

testament dacht men na over de verdeling van de goederen na ontbinding van het 
huwelijk door de dood 

• Behalve in een contract van huwelijkse voorwaarden konden ook in een 
langstlevenden- testament de rechten van voorkinderen (kinderen uit een eerder 
huwelijk) en kinderen uit een huidig huwelijk worden beschermd. Men wilde 
voorkomen dat iemand die een tweede huwelijk zou sluiten de kinderen uit een eerder 
huwelijk te veel zou benadelen 

• Hertrouwende weduwen of weduwnaars met kinderen mochten de nieuwe echtgenoot 
in het huwelijkscontract niet méér in het vooruitzicht stellen dan een kindsdeel van 
hun erfenis 

• Zijn laatste wil legde een gehuwde man in de regel met zijn echtgenote vast in een 
gezamenlijk testament 

• Mannen betitelden hun aanstaande weduwen veelal tot universeel of algeheel 
erfgenaam, terwijl zij dat ook van hun vrouw zouden zijn. De weduwe was in zo’n 
geval verplicht eventueel aanwezige kinderen ten minste hun legitieme portie uit te 
keren  

• De mate waarin een weduwe zelfstandig over de nalatenschap kon beschikken, was 
afhankelijk van de bepalingen die haar echtgenoot in zijn testament had opgenomen. 
Een weduwe kreeg hierdoor soms alle goederen uit de boedel om daarmee ‘naar vrije 
wil te doen’, maar ze mocht niet opnieuw disponeren, dat is een nieuwe testaments-
regeling opstellen. Op die manier stelde men de positie van de kinderen veilig. Ze kon 
wel het mutuele testament (dat ze met haar man had gemaakt) op bepaalde punten 
herroepen, bekrachtigen of toevoegen. Het opmaken van een testament was voor een 
weduwe het moment om vooruit te kijken, naar de toekomst van de kinderen/naasten 
die ze achterliet, want ze beschikte over doorgave van het bezit  

• Een veel voorkomende beschikking was ook dat de langstlevende niet het eigendom, 
maar het vruchtgebruik van de boedel kreeg met ‘magt’ om de goederen te belasten 
(leningen daarop af te sluiten) of zelfs te verkopen. Dit deed men om tijdens 
weduwschap in het onderhoud te voorzien 

• Voogden en toeziend voogden werden veelal per testament aangewezen en behoorden 
tot betrouwbare familieleden of vrienden. De toeziende voogd vertegenwoordigde de 
kinderen en hield veelal administratie  

• De boedelbeschrijving nam een belangrijke plaats in bij de beschermende kwaliteiten 
van de voogdij, als controlemiddel op het werk van de voogden130 

• In grote lijnen ging de verdeling als volgt: men splitste de boedel in tweeën. De 
weduwe kreeg haar helft, de andere helft werd direct of bij een langstlevenden-
testament later in gelijke (erf)porties onder de kinderen of andere erfgenamen 
verdeeld. Na overlijden van de laatste erflater maakte de voogden over de kinderen het 
roerende (soms ook onroerende) goed te gelde en loste men eventuele schulden af. 
Wanneer de kinderen trouwden of meerderjarig werden zat de taak van de voogden 
erop. Zij presenteerden dan de eindafrekening en geld of goed kon aan het kind of de 
kinderen worden uitgekeerd 

• De dood luidde een periode in waarin schulden moesten worden betaald, ook de lasten 
(obligaties etc.) waarmee de boedel was bezwaard moesten worden voldaan. 

 
                                                 
130 Uitgebreid over boedelinventarissen, o.m. als vorm van bescherming van de (minderjarige) erfgenamen, zie 
Wijsenbeek-Olthuis. 
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Over het beheer van deze nalatenschap 
Al in het testament van Jan Betten en Maria Provilij was een seclusieregel opgenomen: 
 

 
 
Schepenbank Fijnaart inv.nr.628. Register van testamenten en codicillen, scheidingen, 
delingen en uitkopen en huwelijksvoorwaarden, 1754-februari 1759               1 mei 1755 
 
 
In het testament van Jan met Dingena Dirke zowel als in het testament van Dingena zelf is 
deze bepaling van uitsluiting eveneens aanwezig. Bij overlijden van een van de ouders was de 
overgeblevene verplicht een boedelinventaris te overleggen. Maar deze verplichting verviel 
als hij of zij bij testament tot voogd en vruchtgebruiker was aangewezen en de weeskamer 
uitgesloten werd. Dit wil praktisch zeggen dat de boedeltaxatie na overlijden van Maria 
Provilij zoals we zagen nog enkele jaren door Jan kon worden uitgesteld, terwijl de taxatie 
van de boedel later, na het overlijden van Jan Betten, binnen een aantal maanden geregeld 
werd. Dit opnemen van staat en inventaris van de boedel moest ook in geval van seclusie in 
bijzijn van derden, voogd(en), dan wel schepenen worden gedaan en aan de Schepenbank 
voorgelegd. Na het overlijden van Dingena (december 1796) vinden we zo’n boedeltaxatie 
niet. Er zijn geen ouders meer die voogd kunnen zijn, en slechts minderjarige kinderen die de 
boerderij niet kunnen runnen. Hoeve en landerijen met alles erop en eraan worden een half 
jaar later (juni 1797) dan ook verkocht en onder de nazaten zal de opbrengst na verloop van 
tijd verdeeld zijn.  
De verkooptransacties van hoeve en landerijen zijn in de vestboeken van de Fijnaartse 
Schepenbank te vinden. Maar hoe ging het nu verder met de jonge weeskinderen en met het 
beheer van de erfenisgelden? Waar vinden we hoe de voorkinderen van Jan (kinderen Betten-
Provilij) hun legitieme portie ontvingen? Waar is aangetekend wie er voor onderdak, 
opvoeding etc. van de vijf minderjarige kinderen Betten-Dirke zorg droeg? Hoe weten we wat 
ieder kreeg toebedeeld? Vragen omtrent het boedelbeheer en de weeskinderen Betten. 
 
Familieberaad of diaconie? 
De afhandeling en het toezicht op het beheer van de vermogens na overlijden werd in zulke 
gevallen van seclusie ook wel via een soort intern familieberaad gedaan en door middel van 
een afsluitende familievergadering met daarbij aangestelde voogden (veelal met 
familiebanden) onderhands geregeld.131 ‘Zonder pottenkijkers…’. Het is de vraag waar de 
stukken die de belangen van de (minderjarige) kinderen in deze situaties vastlegden te vinden 
zijn. Immers de uitsluiting van wet- en weeskamer lijkt er de oorzaak van, dat in elk geval in 
de Schepenbank van Fijnaart in mijn onderzoek geen wezenzaken Betten terug te vinden zijn 
(wetkamer=schepenbank). Terwijl andere families juist daar het vermogensbeheer van wezen 
hebben ondergebracht, wat tot op heden inzicht geeft. Waar zijn de bronnen te vinden, welke 
zicht geven op de afhandeling van de Betten-Provilij-Dirke nalatenschap? 
                                                 
131 Aldus R. Voermans, archivaris RAWB. 
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Vooral op het platteland, waar veelal geen weeshuizen waren, besteedden plaatselijke 
armbesturen vaak wezen aan goed bekend staande pleegouders uit. In de archieven van de 
Hervormde Diaconie zijn daarover stukken te vinden, zowel rekeningen als notulen. 
Pleeggezinnen ontvingen immers een geldelijke beloning totdat de kinderen zelf konden 
bijdragen of verdienen. Maar omdat het hier om een behoorlijk vermogende familie gaat die 
de zaken ‘binnenshuis’ regelt, is hier geen armbestuur of diaconie ingeschakeld.  
 
Hoe gaan de kinderen Betten nu verder? 
Hoe is dit testament van Dingena uitgewerkt en op welke wijze is de nalatenschap van Jan en 
Dingena ten behoeve van de erfgenamen gekomen? Hebben de voogden zich correct van hun 
taak gekweten?132 Zijn de kinderen van Jan en Maria inderdaad zoals in hun testament is 
vastgelegd ‘eerst-ervenden’ geweest en hoe is dat te bewijzen? Kregen de kinderen van Jan en 
Dingena een pleeggezin toegewezen, mogelijk bij directe familie?133 Welke wezenouders 
hebben voor hen tot volwassenheid gezorgd? Waar zijn daarvan gegevens te vinden?134  
 
Op diverse plaatsen zoeken we antwoord op zulke vragen. Maar we beginnen door uit 
voorgaande gegevens vast te stellen op welke kinderen de erfenis Betten-Provilij-Dirke naar 
testamentaire beschikking na het overlijden van Dingena Dirke in 1796 betrekking had.  
 
Uit het huwelijk van Jan en Maria gaat het dan om: 

• Francina Bette, gehuwd met Anthony Vissers. Zij wonen met hun gezin in Dinteloord 
• De minderjarige kinderen van de overleden Ysaac Bette, gehuwd met Johanna Vissers 

in Dinteloord, te weten Maria, Simon en Yzak Bette 
• Joost Bette, gehuwd met zijn tweede vrouw Tanneke Nelemans, zij wonen met hun 

gezin in Zevenbergen, later in Terheijden. 
 
Uit het huwelijk van Jan en Dingena zijn er de volgende vijf jonge, minderjarige kinderen: 

• Jacob Betten is bij het overlijden van zijn moeder 16 jaar 
• Neeltje Betten is dan 9 jaar 
• Maria Betten is 8 jaar 
• Jan Betten is 7 jaar 
• Janneke Betten is 5 jaar 

 
 
De weeskinderen Betten-Provilij nader bekeken 
De kinderen uit het eerste huwelijk (Betten-Provilij) zouden volgens testament van hun vader 
en moeder als eerstervenden het kindsdeel ontvangen. Na het overlijden van Maria trouwt Jan 
Betten met Dingena Dirke en zij stellen een nieuw langstlevendentestament met alimentatie-
regeling op, waarin deze voorrangsregel voor de kinderen Betten-Provilij ook is 
opgenomen.135   
                                                 
132 Een overzicht van voogdijschap: J.W. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters. 
De zorg voor onmondige ouderloze kinderen vanuit genealogisch perspectief.  
http://www.erfgoed.info/artpub/Extra-artikelen/VOOGDIJ.pdf   Dit is de website van Het Genealogisch Erfgoed 
Magazine, de voortzetting van Ons (genealogisch) Erfgoed, dat van 1993 t/m 2009 werd uitgegeven door de heer 
H.M. Lups. Per 1 januari 2010 heeft dhr. Dick Kranen (Ede) dit werk voortgezet. Voor genealogen aanbevolen!   
133 Als regel werden wezen op het platteland bij de familie geplaatst, zeker als de ouders vermogend waren. Men 
wilde zodoende het familievermogen bij elkaar houden (zie bovengenoemd artikel ‘Over mombers…’). 
134 Voor deze periode wordt het antwoord op deze vraag gewoonlijk gezocht in het Schepenbankarchief Fijnaart, 
onder de besluiten van Schout en schepenen in de periode vanaf het overlijden van Dingena Dirke. Maar de 
seclusie zorgt ervoor dat hiervan in dit geval geen sprake is.    
135 Het hiervoor genoemde SA Fijnaart inv. nr. 633 fol.71,72 d.d. 8 sept. 1783; voor de inhoud, zie pag. 103-105. 
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In het testament van Dingena in 1796 wordt daarbij gesteld, dat de nalatenschap aan de 
kinderen pas uitgekeerd zal worden: 
‘Willende en begeerende dat haar Testatrices nalatenschap zal blijven onverdeelt totdat de zoonen 
zullen hebben bereijkt den ouderdom van vier en twintig jaaren en de dogters den ouderdom van 
twintig jaaren’ 
Dit betekent niet dat de hoeve en gronden niet eerder verkocht kunnen worden, maar dat het 
uiteindelijke financiële resultaat van de erfenis wellicht tot na ongeveer 1810 onverdeeld en 
dus onder de voogden zal blijven. Wellicht is zo’n regel ook bedoeld om de voogden tijd en 
ruimte van handelen te geven. Of dit nu heeft betekend dat Francina en Joost ook dan pas 
uitgekeerd kregen, heb ik niet kunnen achterhalen. Zij waren volwassen kinderen Betten met 
een eigen gezin in resp. Dinteloord en Zevenbergen/Terheijden.  Het twee maal 2000 gulden 
opnemen van Dingena zou hier mee van doen kunnen hebben, maar valt voor mij tot nu toe 
niet te achterhalen. Voor Francina Vissers-Betten en Joost Betten die als eerst-ervenden 
door hun ouders aangemerkt waren, kan op het moment van schrijven van deze monografie 
door mij geen uitsluitsel worden gegeven voor wat betreft hun deel in de erfenis.  
 
Blijft de vraag wat en of er geërfd is door de minderjarige kinderen van de overleden 
Ysaac Betten, gehuwd met Johanna Vissers in Dinteloord, te weten Maria, Simon en Yzak 
Bette 
We weten dat Dingena kort na het overlijden van haar man Jan Betten op 24 juli 1794 een 
obligatie (schuldbrief van een geldlening) samen met de voogden van haar kinderen voor het 
bedrag van tweeduizend gulden heeft opgenomen, met als onderpand hoeve, land en goed.136  
Veel later in het onderzoek ontdekte ik, dat in het dossier Oud Administratief Archief Fijnaart 
(archiefcode 400), OA Fijnaart inv. nr. 97 Kohier van huizen en landerijen Fijnaart 
1743-(1809), (‘Dikke Duvel’) fol. 224v. bijgehouden is wie ooit eigenaren van betreffende 
hoeven en gronden zijn geweest en op fol.225 welke hypotheken er door wie op de 
betreffende hoeve en gronden genomen zijn en wanneer die werden afgelost (‘gecasseert’).  
 
Dit dossier geeft nieuw licht en vormt een bron van inzicht met betrekking tot de 
verschillende obligaties van Jan en Maria, zowel als die van Jan en Dingena en van Dingena 
met de voogden over de minderjarige kinderen Betten-Dirke. Het gaat steeds om 
hypotheekverstrekking door derden met de hoeve en gronden als onderpand.  
Omdat het te ver voert hier nu dieper op in te gaan, vat ik het samen met de transcriptie van 
het gedeelte uit dit kohier, dat op deze periode van uitwerking van het testament van Jan 
Betten en Dingena Dirke betrekking heeft. Het hele overzicht volgt bij de afwikkeling van de 
nalatenschap Betten-Provilij-Dirke.  
 

 
                                                 
136 SA Fijnaart inv. nr. 401, fol. 208 rto en vso, 24 juli 1794, zie ook pag. 95. 



  
 

116 
 

1777 den 23 febrij door Jan Bette met de landen op folio 60, 64 en 65vso verbonden ten behoeve 
 van jan Maris den ouden voor 1500:-:- vide obl. boek fol. 28   
 In de rechter marge: gecast 26 aug: 1794137 
 
1777 29 septr door denselven verbonden ten behoeven zijner kinderen voor hares moeders 
 nalatenschap voor  f  4778:2:12  vide reg. voor vestinge138  fol. 118 
 In de rechter marge: gecast. 23 juni 1781139 
 
1780 31 maart door denselve met de landen hiervoor op folio 60,64, 65vso verbonden ten behoeven 
 van Maarten Biert voor f 2000:-:- vide obl. boek fol.65vso 
 In de rechter marge: gecast 26 aug 1794 
 
1794 26 augustus verbonde met de lande hiervoor op fol.60,64 en 65 ten behoeven van Maarten 
 Biert voor f 2000 vide oblig boek fol.210vso   
 In de rechter marge: 12 junij 1797 gecasseert140 
1794 26 augustus verbonde met de lande hier voor op fol.60,64 en 64 ten behoeve van de 
 minderjarige kinderen Izaac Bette voor f 1699:10:10 vide obl boek  fol. 212   
 In de rechter marge: 12 junij 1797 gecasseert 
 
We zien hier behalve het terugbetalen van geleende gelden eveneens hoe Dingena op 26 
augustus 1794 met de voogden door een obligatielening zorg draagt voor de jonge kinderen 
van Jan’s inmiddels overleden zoon Isaac Bette met Johanna Vissers in Dinteloord. Ze 
neemt het bedrag van 1699:10:10 op, dat door drie gedeeld 566 gulden per kleinkind betekend 
zal hebben. Voor de huisvesting, zorg en opvoeding van de drie jonge kinderen van Ysaac 
Bette zal moeder Johanna een oplossing gezocht hebben. Ze trouwt een jaar later met 
Johannis Hendrikse Veermans (1758-?), uit welk huwelijk verder geen kinderen of akten in 
Brabant te vinden waren, noch omtrent het overlijden van Veermans. 
 
We concluderen met betrekking tot de weeskinderen Betten-Provilij dat alleen van de 
kleinkinderen Maria, Simon en Yzak Bette zichtbaar is geworden dat ze geërfd hebben. 
Mogelijk zal later nog kunnen worden bewezen, dat dit ook gold voor de kinderen Francina 
Betten-Vissers en Joost Betten.   
 
De weeskinderen Betten-Dirke nader bekeken 
Voor de vijf minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Jan Betten zal Dingena vanwege 
haar testament zorgdragen via de voogden en de nalatenschap bij haar overlijden. Voor die 
vijf minderjarige wezen Betten-Dirke moest wel heel wat jaren (tot huwelijk dan wel 
volwassenheid) gezorgd worden en die zorg en opvoeding werd door de voogden die Dingena 
benoemde geregeld (of door de voogden die daartoe later door de Schepenbank werden 
aangesteld). Deze vijf weeskinderen zullen in gezinnen van familie dan wel bekenden, dan 
wel andere gegadigden, zijn ondergebracht en opgevoed. Bij Francina Vissers, Joost Betten? 
                                                 
137 SA Fijnaart inv. nr  401 fol.28. 
138 Deze ‘acte van vestiginge des Erfenisse’ is in RAWB: Register van testamenten en codicillen, scheidingen, 
delingen en uitkopen en huwelijksvoorwaarden, in dit geval met hieronderstaande gegevens.    
139 SA Fijnaart 632 fol.118. Hier gaat het om verschillende zaken: het tonen van Staat en Inventaris aan 
Burgemeester, Baljuw en schepenen om daarnaar de ‘erfportie’ van kinderen te kunnen bepalen; ook uitbetalen 
van een deel van die erfportie ten behoeve van kind(eren), dit alles in bijzijn van de toeziend voogd Cornelis 
Provilij door de administrerend voogd Jan Betten die de gehele opzet van verwerking van het moederlijke deel 
van de erfenis ter approbatie (goedkeuring) voorleggen aan het genoemde gerecht van Fijnaart. Waarna de 
approbatie door genoemde gerechtsdienaars beschreven wordt ‘ten dorpshuijze in den Fijnaart den 29 september 
1777’. Tenslotte wordt bevestigd dat Jan Betten zich aangaande de moederlijke erfportie van de minderjarige 
kinderen goed van zijn taak heeft gekweten, waarvan acte scabinaal (schepenakte).   
140 Dit en hierna steeds in de afwikkeling van de nalatenschap Betten: SA Fijnaart inv. nr. 401.  
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We weten dat de controle op de verrichtingen van armen- en wezenvoogden door de 
Schepenbank werd verricht. De Schepenbank lette als plaatselijk rechtscollege op de 
uitvoering van de gestelde regels. In ons geval is daar niets over te vinden. Omdat er zoals 
hier sprake was van een akte van seclusie, is dat waarschijnlijk aangetekend in de weesakten 
of in een weesregister. De weesakte kan bestaan uit slechts een archiefstuk waarop de seclusie 
wordt vermeld of waarbij deze ook aangetroffen wordt.141  
Het zal duidelijk zijn dat de opbrengst van de nalatenschap allereerst voor nog heel wat jaren 
onderhoud van de kinderen moet instaan en wat er dan uiteindelijk resteert, zullen de dan 
aangestelde voogden aan deze vijf kinderen moeten uitbetalen.  
De vragen die ons bezig houden, zijn deze: waar brengen deze jonge kinderen Betten hun 
jeugd en tienerjaren door en hoe komt de zorg van hun vader en moeder uiteindelijk tot zijn 
recht en doel? Er is in deze gevallen geen weeskamerboek waarin alles terug te vinden is. We 
beginnen door uit te gaan van wat we over het leven van deze kinderen weten.  
 
Huwelijksleeftijden kinderen Betten-Dirke 
Jacob Betten van 16 trouwt als hij 25 jaar is, Neeltje van 9 als zij 18 jaar is, Maria van 8 
eveneens als zij 18 jaar is, Jan van 7 trouwt ook, maar ik heb in mijn onderzoek trouwplaats 
en datum niet kunnen vinden en Janneke, die bij het overlijden van haar moeder 5 jaar is huwt 
wanneer zij 18 jaar is. De meisjes trouwen redelijk jong en stichten een eigen gezin. 
 
Hoe komen we tot antwoorden?  
Wanneer er geen directe bronnen van het voogdijbeheer bekend of voorhanden zijn, zoeken 
we antwoorden op (ook historische/genealogische) vragen door middel van een redenering. 
We nemen een voorlopige waarheid aan in een nog te bewijzen veronderstelling (hypothese). 
Van wat al wel bekend is, redeneren we ‘veronderstellenderwijze’ verder en proberen door 
argumenten tot een zoveel mogelijk te staven verklaring te komen. Dus uitgaande van een 
hypothese en de daarbij behorende redenering zullen we de veronderstellingen trachten van 
voorlopige antwoorden te voorzien. We zoeken informatie op meerdere plaatsen en bij derden 
en formuleren na verloop van tijd een analyse. Daarna worden voorzichtige conclusies 
getrokken, waarvan de feiten die eraan ten grondslag liggen zo goed mogelijk worden 
verwoord en getoetst. Dan is de cirkel min of meer rond. Het begin is steeds, uitgaande van de 
bekende en te staven feiten, nog ‘veronderstellenderwijze’ en de situatie wordt 
gereconstrueerd en geformuleerd. Soms komen we op deze manier op nieuwe wegen, die 
voorheen nog onbekende bronnen openen. Soms moet het eenvoudigweg bij een 
veronderstelling blijven. Het boeiende van zulk onderzoek zit dan ook niet slechts in het 
resultaat, maar zeker ook in het plezier op de wegen die te gaan zijn. Historisch onderzoek 
houdt iets voorlopigs in zich, zelden is het laatste woord gesproken of geschreven. Wat hier 
volgt is dus een aanzet tot antwoorden. 
 
We gaan uit van de bekende basale gegevens over de weeskinderen Betten-Dirke, zoals 
beschreven op pagina 61-67, vullen aan en vatten samen: 

• Jacob Betten is in 1796, bij het overlijden van zijn moeder, 16 jaar. Jacob zal toch 
minstens vier jaren in een wezen-pleegoudergezin zijn opgenomen. We zien dat hij in 
1801 zijn attestatie van lidmaatschap van de Hervormde Kerk uit Fijnaart aanbiedt bij 
de NH-kerk in Breda. Hij is dan 20/21 jaar. Vier jaar later, in 1805 is hij 24/25 en 
koopt een groot huis in Breda en betaalt dat contant. Kan hij dat doen vanwege de aan 
hem uitgekeerde erfportie, bij volwassen worden of huwelijk? Een zo jonge man heeft 
gewoonlijk zo’n groot bedrag niet voorhanden of verdiend.    

                                                 
141 Toon Franken, Zeeuws Archief te Middelburg, http://www.zeeuwsarchief.nl in een emailreactie. 
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• Neeltje Betten is in 1796, bij het overlijden van haar moeder, 9 jaar. Neeltje zal toch 
minstens negen jaren in een wezen-pleegoudergezin zijn opgenomen. Neeltje trouwt 
als ze 18 jaar is (in 1805) en zal dan haar erfportie uitgekeerd gekregen hebben. 
Neeltje en haar man Pieter van Dis hebben vóór 1812 de stenen korenmolen in 
Standdaarbuiten kunnen kopen. De vader van Pieter leeft nog (overlijdt Fijnaart 1842) 
en daarvan hebben deze jonge mensen ws. nog geen deel van de nalatenschap. Wel is 
vader Cornelis van Dis in zeer goede doen, maar meer weten we niet. Geven de 
Schepenboeken van Fijnaart, Standdaarbuiten of Zevenbergen inzicht in de aankoop 
van die korenmolen? Kan daaruit worden opgemaakt of Neeltje deel neemt in die 
aankoop? Ze verkopen later wel samen (zie pag. 62); Neeltje ‘Janse Bolten’...   

• Maria Betten is in 1796, bij het overlijden van haar moeder, 8 jaar. Zij trouwt in 1806 
in Klundert als ze 18 jaar met de 26-jarige Corstiaan Cornelisse Korteweg en ze 
krijgen daar 13 kinderen.142 

 Maria zal toch minstens tien jaren in een wezen-pleegoudergezin zijn opgenomen.  
 Uit het Notariaat van Fijnaart blijkt dat 14-10 1839 (bijna twee jaar na het overlijden 
 van Maria Betten) bij notaris Andries van der Poest Clement een akte van deling is 
 opgemaakt (akte 1856) tussen haar man/weduwnaar Korstiaan Korteweg en de 
 representanten/nakomelingen van Maria Betten te Klundert enerzijds en Johannes 
 Cornelis Eland met Cornelis Robbrecht Eland te Willemstad anderzijds. Het gaat in 
 deze uitgebreide akte over onroerend goed onder Fijnaart, Nieuwe Fijnaart, dat zeer 
 nauwkeurig beschreven wordt en waarvan delen mogelijk uit de nalatenschap Betten-
 Dirke afkomstig zijn. 
• Jan Betten is in 1796, bij het overlijden van zijn moeder, 7 jaar jong. Jan zal toch 

minstens twaalf tot veertien jaar in een wezen-pleegoudergezin zijn opgenomen. Hij 
blijkt  jaren later te gaan trouwen met een meisje uit de Gelderse vallei: Jacoba 
Klomp uit Bennekom. Waar en wanneer zij getrouwd zijn was voor mij niet te 
achterhalen. 

 Wellicht heeft hij haar leren kennen door zijn beroep: wolkammer143. Jacoba is in 
 1783  in Bennekom (gemeente Ede) geboren; zij gaan later in Utrecht wonen en 
 krijgen twee zonen: Jan Anthonie in juni 1811; Anthonie Jacob in juli 1813. In de 
 dubbelnamen van hun zonen zijn de vader van Jan en de beide grootvaders vernoemd. 
 Jan Betten ontwikkelt verder in zijn vak en is in Utrecht ‘kousenfabrikeur’.   
 Het is door Jan dat we de eerste glimp van de boedel Betten-Dirke opvangen. Van Jan 
 Betten is namelijk bekend, dat hij op 2 augustus 1811 aan deurwaarder Jan Kruithof, 
 ‘deurwaarder van het Vredegerecht van het Canton Zevenbergen Arrondissement van 
 Breda’, opdracht geeft een geldbedrag te innen van Pieternella Janse Punt, weduwe 
 van Pieter Janse Burgers te Willemstad. Deze Pieter Janse Burgers was een van de 

                                                 
142 Dit gezin Korteweg-Betten uit de Klundertse tak van de Klundertstam Korteweg heeft een groot en 
interessant voor en nageslacht, vgl. http://www.korteweg.org/index.php/karakteristieken-van-de-klundertse-tak 
en voor de uitgebreide genealogie: http://www.korteweg.org/genealogie/Klundert.pdf . De basale genealogische 
gegevens wekken al de indruk dat het hier gaat om een Fundgrube voor historici, biografen of romanschrijvers.  
143 Toen op het einde van de 17de eeuw in Veenendaal de turfwinning tot een einde kwam, werd omgeschakeld 
op de verwerking van schapenwol. Deze nijverheid bestond al wel ten tijde van de turfwinning, maar werd nu 
hoofdactiviteit. Er werden immers veel schapen gehouden op de Veluwe en in de Gelderse Vallei. Men kende 
het wolkammen en wolspinnen. De wolkammer maakte van schapenwol een draad. Het wolkammen geschiedde 
in kleine bedrijfjes die in handen waren van wolkammersbazen. Het spinnen geschiedde in de vorm van 
thuisarbeid. De gesponnen draad ging weer naar de wolkammerswerkplaats waar het getwijnd werd tot sajet 
ofwel garen. Dit werd vervolgens geverfd en het sajet werd verkocht aan weverijen in Holland. Het ambacht van 
wolkammer was erg zwaar, de werkomstandigheden waren onplezierig vanwege stank (zweet, wol) en hitte. De 
wolkammers waren wel de best betaalde textielwerkers in de 18e-19e eeuw. Eise Eisinga was een geleerde 
wolkammer. Brabantse boeren hielden er soms kleine weefgetouwen op na, als bijverdienste.  
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 voogden, die belast was met het boedelbeheer Betten-Provilij na verkoop van hoeve en 
 gronden. Deze voogd had blijkbaar (een deel van?) Jan’s erfenisgeld nog onder zijn 
 beheer, toen hij in 1809 overleed. Nu kan Jan niet anders dan via de deurwaarder dit 
 bedrag van zeshonderd gulden ‘innen, vorderen en ontvangen’ bij Pieter Burgers 
 weduwe in Willemstad.144 De obligatie is een vreemde weg gegaan, want Burgers 
 heeft dit bedrag ‘ter leen genomen van in wijlen Cornelis Hendrikse Knook in qualiteit als 
 zijn gewezen mede voogd van vaders zijde, ingevolge onderhandse schuldbekentenis dato een 
 en dertig Maart agtien honderd agt met den intrest a drie en een half procent en met de kosten 
 hieromme. Gedaan in de Fijnaart den tweeden Augustus agtien honderd elf’. 
 Onder het geheel wordt nog vermeld: En registre Zevenbergen huit Aout mille huite cent 
 onze fol.72 verbo 3,4 A 5 reçu un franc un dic Sublio Comprise 1.10  
 De notariële akte is te vinden onder Notariële Akten Fijnaart, Notaris Vermeulen 
 1811, akte 37.  
 
 Het gaat hier bij deze voogden om Pieter Jansz Burgers, gedoopt Fijnaart 20-02 1755, overleden 
 Willemstad 10-08 1809, zoon van Johannes (Jan) Pietersz Burgers en Elisabeth Jansdr Maris. Gehuwd 
 op 23-jarige leeftijd Fijnaart 13-04 1778 met Anna Pieternella Punt, geboren ca. 1748, overleden 
 na 1812, dochter van Jan  Leendertsz Punt en Helena Cornelisdr Koomans;    
 en om Cornelis Hendrikzn Knook, gedoopt Fijnaart 25-05 1766, overleden Fijnaart 6-06 1810. Gehuwd 
 in 1788 met Elsje Jacobsdr. Korteweg (1765-1822). 
 
 Het is ook deze Jan Betten van wie in de marginale tekst van de verkoop  van hoeve en 
 gronden (SA Fijnaart inv. nr. 369 fol.67-68) de volgende aantekening wordt gevonden: 

 Uitgen: Compareerde voor de ondergeteekenende Scheepenen Van Fijnaart Jan Betten 
 woonende te Utrecht als houder der nevenstaande obligatia den welke verklaarde van  de 
 inhoud des Zelve par  esta groot vier Duizent gulden cum intress te zijn voldaan en 
 betaalt en derhalven dezelven alhier te roijeren en casseren  Fijnaart 30 maij  1811. 

 Getekend door: Jan Betten, H. Gorissen J.W. Maris  Me presente A. Vermeulen. 
 
 We concluderen dat alleen van Jan Betten uit Utrecht de verwerking van de 
 erfportie geheel of gedeeltelijk is te schatten en wel op minstens 4600 gulden. 
• Janneke Betten is in 1796, bij het overlijden van haar moeder 5 jaar. Janneke zal toch 

minstens dertien jaren in een wezen-pleegoudergezin zijn opgenomen, want zij trouwt 
op 18 jarige leeftijd 17-05 1809  te Fijnaart met de 34-jarige Fijnaartse bouman Pieter 
Munters. Janneke en Pieter krijgen in Fijnaart 4 kinderen. Janneke overlijdt 27-02 
1820 als ‘bouweresse’ op 28-jarige leeftijd, haar man Pieter is in Fijnaart overleden op 
05 09 1831 op 57 jarige leeftijd. 
Wanneer Janneke en Pieter twee dagen na hun gesloten huwelijk, de negentiende van  
 de bloeimaand 1809 ten overstaan van Notaris A. Vermeulen in Fijnaart een langst-
 levendentestament opmaken (waarin ook zij wet- en weeskamer uitsluiten), geven zij 
 onder ede op dat ze ‘van in geen meerdere classis van gegoedheid dan van 
 vijfduizend gulden tot beneden de tienduizend gulden behoren’.145 Het is duidelijk 
dat dit in die tijd als behoorlijk vermogend werd gezien, welk kapitaal voor een deel 
ook uit de nalatenschap Betten-Dirke gekomen kan zijn.  

                                                 
144 Zie ook pag. 132 en 135 waar de gang van de obligatie eveneens te zien is. 
145 NR Fijnaart notaris A. Vermeulen 19 mei 1809. In de testamenten die notaris Vermeulen die jaren opmaakt, 
wordt voortdurend melding gemaakt van de ‘classis van gegoedheid’ waarin de opmakers van de akte zich onder 
ede verklaren. Dit geeft enig zicht op wat de erflaters zich voorstellen bij de waarde van hun nalatenschap. Van 
erfenissen moe(s)t in het kader van successierecht na 1817 aangifte worden gedaan, zie de zgn. ‘Memorie van 
successie’ bij BHIC. De voorlopers van deze memories van successie waren de ordonnanties op de 
successiebelasting van 1806-1817, waarmee deze classis van gegoedheid van doen zal hebben. Verreweg de 
meeste echtparen in de door mij onderzochte omliggende testamentakten van die jaren tekenen voor een classis 
van minder dan duizend gulden.  
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Vragen over bronnenonderzoek  
Op dit punt in mijn historische zoektocht gekomen, ontbreekt het mij aan inzicht welke wegen 
verder te bewandelen zijn om tot oplossing van de vragen over het boedelbeheer te komen. 
Waar kennis of inzicht ontbreekt, heb ik getracht allereerst door een zo helder mogelijke 
formulering de situatie te beschrijven en informatie bij derden te verzamelen om het 
onderzoek weer vlot te trekken. De keuze viel begrijpelijkerwijs o.a. op de archivaris van het 
archief waaraan de meeste van mijn onderzoeksresultaten te danken zijn, het Regionaal 
Archief West Brabant. Hier volgen opzet en analyse die ik de archivaris voorlegde:  
 
Geachte mijnheer Voermans, 
Bijgesloten een voorlopige versie van inhoudsopgave en onderdeeltekst van mijn genoemde 

monografie, om u een indruk te geven. De vragen staan in de ‘uitgenomen’ tekst verspreid, maar zal 

ik hier samenvattend formuleren: 

Zoals uit literatuur blijkt, behoort de afhandeling van een nalatenschap tot de vrijwillige rechtspraak 

en werd afhankelijk van factoren door de Schepenbank (wetskamer), door de Weeskamer of door 

een notaris opgesteld en gecontroleerd. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om het waarborgen van een verantwoord beheer van de bezittingen van 

de erflaters. De inhoud van de archieven van Schepenbank, Weeskamer of het notariaat geven dan 

ook veel bescheiden om te zien hoe een en ander uiteindelijk geregeld werd.  

 

Nu heeft de achttiende eeuwse polderboer Jan Betten en zijn gezin in testamenten steeds gekozen 

voor seclusie van wet- en weeskamer. Het onderzoek van Schepenbankakten, Weeskamer- en 

Notarisakten leverde dan ook niets op.   

Mijn concrete vragen zijn: 

1. Waar, dat wil zeggen in welke archieven, zijn in zulke gevallen de bescheiden te vinden om het 

verloop van de afhandeling van zo’n nalatenschap uit te kunnen reconstrueren?  

2. Waar ligt vast hoe de officiële voogden zich in zulke gevallen van hun taak hebben gekweten, 

welke zorg er aan de minderjarige kinderen gegeven is en welke erfportie hen uiteindelijk ten deel 

viel.  

3. In welke archieven is te vinden wie er als weespleegouders voor de minderjarige kinderen hebben 

gefunctioneerd en voor hoe lang?  

 

Het is duidelijk gebleken dat waar de noodzaak aanwezig was (bij testamenten, aanstellen van 

voogden verkoop van hoeve en gronden etc.) door middel van o.m. Vestboeken en Obligatieakten de 

Schepenbankarchieven inzicht bieden. Dat is ook in ons geval zo. Het kohier van huizen en landerijen, 

de zgn. Dikke Duvel, geeft verder precies aan hoe en waar de akten van verkoop en aan wie te vinden 

zijn en hoe hoeve en landen de geschiedenis zijn doorgegaan.  

 

Maar het gaat mij nu specifiek om de uitwerking van de nalatenschap, het voogdenwerk, het 
boedelbeheer; om dat wat de erflaters blijkbaar niet in wet- en weeskamer wilden vastleggen. Waar 

liggen de gegevens dan wel vast? De voogden hadden het geld onder zich en mochten daarmee 

zolang als nodig en mogelijk was zelfs ‘handelen’. Maar waar is aangetekend wat uiteindelijk het deel 

van de erflaters per kind is geworden als dit niet in wet- en weeskamer is vastgelegd. Wat was de 

officiële rol van voogden en wie controleerde hen? 

 

Ik ben zeer benieuwd naar concrete antwoorden in de Fijnaartse situatie van de 18de eeuw, maar 

eveneens naar literatuur over deze specifieke erfenissituaties. 

 

Bijzonder veel dank voor de moeite van een antwoord op deze vragen. 
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Geachte heer Bette, 
  
Dank voor het toezenden van de aanvullende informatie. Eerst uw vragen: 

1.      De meest voor de hand liggende oplossing voor uw vraag is dat de stukken van de 
afhandeling van een nalatenschap waarbij minderjarigen c.q. wezen betrokken waren 
liggen in het archief van de organisatie c.q. persoon of personen die met het toezicht 
op de afhandeling zijn belast. In normale omstandigheden is dat voor 1811 de 
plaatselijke schepenbank, die in steden deze taak overdragen hadden aan een 
zogenaamde weeskamer. Mochten de erflaters op voorhand dit ‘overheidstoezicht’ 
uitgesloten hebben door zelf één of meerdere toezichthouders aan te stellen dan 
zitten de stukken in zijn/hun persoonlijk archief. Meerdere persoonlijke archieven 
vormen samen een zogenaamd familiearchief. Het beheer en bewaren van een 
persoonlijk archief gebeurde vaak op de woonlocatie. Bij verhuis ging het archief als 
onderdeel van de persoonlijke bezittingen hopelijk mee. Wat er bij overlijden mee 
gebeurde is vaak een raadsel. Waren de erfgenamen bewust van de historische 
waarde van de documenten of zagen ze het als letterlijk oud papier zonder waarde. 
Ook is het goed denkbaar dat de documenten lange tijd ergens gelegen hebben, 
bijvoorbeeld op een zolder, waar ze blootgesteld waren aan weer en wind en 
(on)gedierte en dermate vervallen geraakt waren dat vernietiging de meest voor de 
hand liggende oplossing was. Verder is het denkbaar dat bij verhuis de documenten 
vergeten werden en de nieuwe bewoners/eigenaren deze oude rommel weggooide. U 
ziet, er zijn allerlei situaties mogelijk waardoor documenten verloren kunnen gaan en 
ik vermoed dat dat in uw geval ook het meest waarschijnlijke is. 

 Mooie voorbeelden van een familiearchief waarin documenten over erfenissen 
bewaard gebleven zijn zijn het archief van de families Otgens en De Pottere , dat wij 
bewaren onder Oudenbosch, en de collectie Van der Poest Clement, dat bewaard 
wordt onder Zevenbergen maar waarvan nog geen inventaris op onze website staat. 
In hoeverre in uw geval de erflaters echt toezichthouders hebben aangesteld (in hun 
testamenten?) kan ik niet beoordelen. De toezichthouders moeten niet verward 
worden met de voogden, zij die vanaf het moment van overlijden van één van de 
erflaters samen met de achterblijvende ouder het feitelijke beheer van de erfenis 
voeren en aan de toezichthouders op zeker moment (een tussentijdse) rekening en 
verantwoording van hun beheer moeten afleggen. Deze voogden worden vaak al wel 
bij voorbaat in een testament benoemd. 

2.      Volgens mij zijn de taken van voogden vastgelegd in het familierecht (nu een 
onderdeel van het Burgerlijk Wetboek), dat in de achttiende eeuw natuurlijk ook al 
bestond, maar daar kan bijvoorbeeld een faculteit Rechten van een universiteit u 
ongetwijfeld meer en beter informeren. Verstrekte zorg aan erfgenamen (niet alleen 
de minderjarige kinderen, maar ook een bijvoorbeeld zieke achtergebleven partner) 
moet blijken uit de reeds genoemde rekening en verantwoording van het beheer en 
de daarbij behorende documenten. Tegelijkertijd met de laatste rekening en 
verantwoording moet de verdeling van de nalatenschap geregeld worden. Dit kunnen 
twee afzonderlijke documenten zijn, maar ook in één samengevat. De eerste situatie 
is het meest waarschijnlijk indien naast gelden ook onroerende goederen verdeeld 
worden, waaraan een waarde moet worden toegekend, waarbij eventuele 
compensaties voor andere erfgenamen moeten worden berekend. Als alle onroerende 
goederen verkocht zijn is de laatste situatie mogelijk. Er hoeft dan alleen maar geld 
verdeeld te worden en dat is vrij eenvoudig. 

3.      Een bevolkingsadministratie zoals we die nu kennen bestond in de achttiende eeuw 
niet. Wel zijn er soms documenten waaraan met enige voorzichtigheid 
bevolkingsgegevens ontleend kunnen worden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de 
kohieren van het gemaalhoofdgeld, een in Brabant in de achttiende eeuw geheven 
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belasting. Probleem hierbij is dat Fijnaart in die tijd tot Holland behoorde. In de 
inventaris van het dorpsbestuur van Fijnaart en Heijningen (archief 400) komt wel de 
term hoofdgeld voor, maar deze mag niet één op één als gemaalhoofdgeld uitgelegd 
worden. Er kunnen verschillende hoofdgelden, een per (gezins?)hoofd geheven 
belasting, bestaan hebben. Overigens is het goed mogelijk dat de weeskinderen over 
meerdere locaties verspreid werden. De meest voor de hand liggende bron voor 
dergelijke zaken is – opnieuw – de rekening(en) en verantwoording. 

  
Uit het toegezonden document ‘jan betten verkoop boedel 1797’ blijkt dat het Fijnaartse 
dorpsbestuur niet helemaal buiten spel stond gezien de opmerking ‘welke comparanten tot 
het passeeren deezes behoorlijk zijn geauthoriseert door de Municipaliteit alhier, bij 
marginaale appostille op hunne desweegens gepresenteerde Requeste in dato 14 maart 
1797’ in SA Fijnaart 369, folio 64-66. Ik heb in het archief van het dorpsbestuur Fijnaart en 
Heijningen (archief 400) in inv.nr. 4 gecontroleerd of op die datum een vergadering geweest is 
en dat klopt. Echter in het verslag van die vergadering is geen aantekening gemaakt van dit 
besluit. Op zich is dat ook weer niet verwonderlijk. Vaak werden dergelijke besluiten (zoals 
ook is de akte is beschreven) alleen maar op het verzoekschrift geschreven en alles aan de 
verzoeker teruggegeven. In inv.nr. 166 van het archief van de schepenbank van Fijnaart 
(archief 407) is geen melding van een vergadering op genoemde datum. 
Ook uit ‘SA Fijnaart 632 fol.118. Hier gaat het om verschillende zaken: het tonen van Staat en 
Inventaris aan Burgemeester, Baljuw en schepenen om daarnaar de ‘erfportie’ van kinderen 
te kunnen bepalen; ook uitbetalen van een deel van die erfportie ten behoeve van een van 
kind(eren), dit alles in bijzijn van de toeziend voogd Cornelis Provilij door de administrerend 
voogd Jan Betten die de gehele opzet van verwerking van het moederlijke deel van de erfenis 
ter approbatie (goedkeuring) voorleggen aan het genoemde gerecht van Fijnaart. Waarna de 
approbatie door genoemde gerechtsdienaars beschreven wordt ‘ten dorpshuijze in den 
Fijnaart den 29 september 1777’. Tenslotte wordt bevestigd dat Jan Betten zich aangaande 
de moederlijke erfportie van de minderjarige kinderen goed van zijn taak heeft gekweten, 
waarvan acte scabinaal (schepenakte).’ blijkt een bemoeienis van de schepenbank. 
  
Hoewel het bovenstaande weinig concreets bevat hoop ik dat u er iets mee kunt. Succes met 
uw verdere onderzoek. 
  

 

Met vriendelijke groet, 
Rieni Voermans 
Archivaris  

 

 



  
 

123 
 

AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP BETTEN-PROVILIJ-DIRKE 
(PERIODE 1796/1799-1811) 
 
 
Schepenen en de nalatenschap  
Na de voorgaande gegevens met betrekking tot het overlijden van zowel Jan Betten als van 
zijn weduwe Dingena Dirke en de vragen hoe de kinderen Betten in het leven verder zijn 
gegaan, onderzoeken we nu bronnen die gaan functioneren bij het overlijden van mensen (als 
zij bezit en goederen nalaten). Schepenen functioneren als getuigen bij het opstellen van 
boedelbeschrijvingen en (ver)delingen van nalatenschappen. Schepenen waren ook betrokken 
als (toeziende) voogden wanneer er na het overlijden van een of beide ouders minderjarige 
kinderen in het gezin achterbleven. Het schepenarchief zal hier veelal inzicht geven en dat van 
Fijnaart is een rijke bron gebleken. Het is ondergebracht in het Regionaal Archief West-
Brabant, dat zowel via de website als bij het onderzoek in de studiezaal haar pretenties van 
hoogwaardig historisch onderzoeksinstituut wat mij betreft meer dan waarmaakt.  
  
Er zijn verschillende momenten waarop de schepenen van Fijnaart bij het leven en de 
nalatenschap van Jan Betten en Dingena Dirke betrokken zijn geraakt, te weten: 

- bij akten als huwelijksvoorwaarden, langstlevendentestamenten, seclusie- en 
boedelbeschrijvingen (het opmaken van Staat en Taxatie), met name bij het 
overlijden van Jan Betten; uit de akten komen we niet te weten wanneer Jan 
overleden is, het zal enkele dagen vóór de begrafenis op 7 september 1793 zijn 
geweest. Dit geldt ook voor het overlijden van Dingena Dirke; ook van 
Dingena blijft de precieze datum van overlijden onbekend, ze werd begraven 
op 9 december 1796, de schepenen komen daarna in zicht 

- bij de uitwerking van de testamenten, het accorderen van de seclusie, de 
uiteindelijke verkoop van hoeve en gronden (transport van onroerend goed) en 
mogelijk toch bij het verdere boedelbeheer voor de kinderen Betten-Provilij en 
Betten-Dirke. 

Op deze en al zulke momenten is het van belang dat een rechtscollege uitspraken doet of 
burgerlijke zaken schriftelijk vastlegt. In bovengenoemde gevallen gaat het om voluntaire of 
vrijwillige rechtspraak, namelijk wanneer een ‘partij’ ter registratie van een rechtshandeling 
naar het gerecht, de Schepenbank, gaat. Ook het toezicht op de voogdij van minderjarige 
kinderen wordt onder zulke vrijwillige rechtspraak gerekend.  
 
Bronnenmateriaal van de vrijwillige rechtspraak 
Er zijn meerdere soorten kenmerkende archiefstukken die we tegenkomen met betrekking tot 
het regelen van zorg en zaak met betrekking tot en na het overlijden. Hier volgt een overzicht 
van wat we allemaal beschreven kunnen vinden. 146  
 
 - Akten van huwelijkse voorwaarden. Ze gaven de mogelijkheid om in afwijking van 
het heersende erfrecht nadere afspraken te maken. De akten bevatten vaak een opsomming 
van bezit en bepalingen over de langstlevende en de portie m.b.t. de kinderen  
 
 - Testamenten werden opgemaakt om aan te geven hoe het bezit van een overledene 
moest worden verdeeld. Het testament bevat bepalingen over benoeming van erfgenamen, 
voogden over minderjarige erfgenamen etc.  

                                                 
146 Een uitgebreide bespreking van deze bronnen: Adri van Vliet (eindred.) ‘Brabanders gezocht’, pag. 55-67, 
waaraan deze voorbeelden zijn ontleend. Deze goede gids opent met praktijkvoorbeelden de Brabantse bronnen.  
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 - Akten van aanstelling van voogden 
 
 - Akten betreffende het onderhoud van (wees) kinderen 
 
 - Boedelbeschrijvingen werden opgemaakt wanneer iemand overleed met nalating van 
bezittingen. In een boedelbeschrijving/boedelinventaris wordt meestal zeer gedetailleerd de 
inhoud van de nalatenschap in bezit (roerende en onroerende goederen), baten en lasten etc. 
beschreven. Huizen en landerijen worden uitvoerig beschreven.  
 
 - Boedelrekeningen o.a. betreffende het goederenbeheer voor wezen. Soms zijn deze 
rekeningen niet in het Schepenarchief, maar in het weeskamerarchief opgenomen. 
 
 - Boedelscheidingen of Akten van deling. Hier gaat het om de verdeling in gelijke 
delen van de nalatenschap tussen de kinderen van de erflaters. Als een kind van de erflaters 
overleden is, treden diens nakomelingen in zijn of haar plaats.  
 
 - Transportakten (vestbrieven) bevatten informatie over de (openbare) verkoop van 
onroerend of roerend goed, ook bij nalatenschappen. Hierin zijn gegevens over de verkoper, 
de koper de plaatsaanduiding van het goed, eventueel de lasten die erop rusten en de 
verkoopprijs, eventueel afspraken in verband met de betaling van de verkoopprijs.  
  
Bronnen over de nalatenschap Betten-Dirke 
Hier volgt een opstelling van stukken uit het Schepenbankarchief van Fijnaart, die direct van 
doen hebben met deze nalatenschap, daarna beschrijvende overzichten en plattegronden van 
de hoeve en de landerijen: 
 

- Huwelijkse voorwaarden/langstlevendentestament Jan en Dingena 
 SA Fijnaart inv. nr. 633 fol.71,72; 8 september 1783, zie pag. 103-107 
- Boedelbeschrijving (inventaris en taxatie) na overlijden van Jan Betten 
 SA Fijnaart inv. nr. 636 fol.29v-34v; 25 november 1793, zie pag. 77-94 
- Testament Dingena Dirke, weduwe Jan Betten 

   SA Fijnaart, inv. nr. 636 fol.87v; 6 maart 1796, zie pag. 107,108 
       - Met betrekking tot de voogden 

 Akte van seclusie (uitsluiting wet- en weeskamer) door Dingena nog eens als 
 extract uit haar testament voor de schepenen laten vastleggen 
 SA Fijnaart inv.nr.633 fol.94; 6 maart 1796, gebruikt 16 januari 1797/6 maart 
 1797, zie pag. 108,109 
- Met betrekking tot de openbare verkoop van hoeve en gronden 

  SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.64-66; verkoop en betaling ‘plaisante hoeve en 
  landerijen’, 12 juni 1797, volgt hierna pag. 133,134 

- Met betrekking tot de verkoop van huisje en weide 
  SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.66-67; verkoop huisje en weide ‘3de hoek Oude 
  Fijnaart’ 12 juni 1797, volgt hierna pag. 134, idem: 
        - Transportakte, obligatie en hypotheekbrief m.b.t. verkoop van hoeve, 
  landerijen, huisje en weiland t.b.v. van de minderjarige kinderen  
  Betten-Dirke   
  SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.67-68; Obligatie en hypotheekbrief 12 juni 1797 
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Plaatsbepaling van de eigendommen uit de boedel Betten via het Quohierboek147 
Gedurende mijn archiefbezoeken kwam ik op het spoor van een nogal buitengewoon boek. 
Het gaat om de beschrijving van gronden en hun opvolgende eigenaren, alsook op welke 
wijze zij in het bezit ervan gekomen waren, bijvoorbeeld door vererving dan wel aankoop.  
 
Dit Quohierboek vormt als belastingregister een onderdeel van het Oud Archief met 
betrekking tot het Dorpsbestuur van Fijnaart. Het is een lijst in boekvorm waarop de 
belastingplichtigen en hun aanslagen onder een nummer worden geregistreerd. Deze soort 
registers vormen een rijke bron van gegevens voor historische onderzoekers, in dit geval in de 
regio van Fijnaart. De website van het Regionaal Archief West Brabant geeft er de volgende 
nadere gegevens over: 
 
0400 Dorpsbestuur Fijnaart en Heijningen, 1518-1810 
1.2.2 Belastingen 
1.2.2.2 Verpondingen: registers 
93. "Quohier van vorige belastinge van de eijgenaars (en) landen onder den Fijnaart en 
Heijninge geformeert door Gerard Panneboeter", (1686)-(1742).  1 deel 
94. Kohier van huizen, zonder datum (ca. 1690-1699).  1 katern 
95. Kohier van eigenaren en gebruikers van gronden, 1722.  1 katern 
96. Kohier van huizen en gronden, opgemaakt door G. Panneboeter, 1729-(1745).  1 deel 
97. Kohier van huizen en landerijen, 1743-(1809). 1 deel 
N.B.: Opgemaakt door Adriaan van den Enden en volgend op het kohier van G. Panneboeter. 
Het deel draagt als bijnaam "Dikke Duvel". Het kohier is ingedeeld in hoofdstukken. Ieder 
hoofdstuk omvat een polder. Van iedere polder is een tekening opgenomen, alsmede gegevens 
over de bedijkingsgeschiedenis. Voorin is een overzichtskaart opgenomen. 
 
Afdrukken en overname van tekst uit het laatstgenoemde ‘Kohier van huizen en landerijen’, 
inv.nr. 97, geven een overzicht van de stukken grond met opstal die voor een tijd in bezit van 
Jan Betten waren en waarop de akten uit zijn nalatenschap betrekking hebben. De stukken zijn 
door mij hier opgenomen in de volgorde waarin ze bij het proces van verkoping uiteindelijk 
beschreven werden en dus niet in de datering van het verkrijgen ervan.  
 
De geschiedenis van de percelen grond in de polder de Nieuwe Fijnaart  wordt via een kaartje 
en een lijst van eigenaren met opgave van hoe zij aan de grond kwamen en verwijzing naar de 
boeken van het gerecht (schout en schepenen, vestboeken, testamenten etc.) en de belastingen  
volledig omschreven. Deze kohiers Fijnaart 400, inv. nrs. 93-97 vormen een bijzonder rijke 
bron voor elke onderzoeker die over deze periode en dit deel van West-Brabant schrijft.  

                                                 
147 Van de heer Theo Marcelis, hoofd studiezaal van het RAWB in Oudenbosch, vernam ik 4 januari 2013 dat dit 
Quohierboek De Dikke Duvel niet gedigitaliseerd is en het voorlopig (vanwege gemeentelijke bezuinigingen) 
ook wel niet zal worden. Het boek is in te zien in de studiezaal van Regionaal Archief West Brabant, Beukenlaan 
1d, 4731 CD Oudenbosch. Die studiezaal is geopend op dinsdag en woensdag van 0.900 tot 17.00 uur en op 
donderdag van 0.900 tot 13.00 uur. De website van het RAWB is: www.regionaalarchiefwestbrabant.nl . 
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OA Fijnaart (400), inv. nr. 97, fol. 205v. 
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Hier volgt dan de beschrijving van hoeve en landen in de polder de Nieuwe Fijnaart, waarvan 
voor een periode Jan Betten de eigenaar was. 
 
fol. 224v (lijst van eigenaren)  
 
Nieuwen Fijnt Den 4den Cavel 74G 194R met huijs, schuur etc. 
Belent ten W. den fijnaartsen dijk, ten O de Ree, ten Z Corn. Leest en ten N de erve van 
Anthonij Hogendijk Vide148 ‘t quohier van vorige belastingen fol. 31vso en 32, Restant fino 
 
Dan loopt de lijst van eigenaren van 1693, 1694, 1696, 1710, 1715, naar 1750, als Nicolaas 
Leest dit perceel grond met de hoeve erop koopt: ‘zie het Vestboek fol. 63 en 64’.  
Door zijn overlijden en het huwelijk van zijn weduwe Maria Provilij met Jan Betten wordt  
 
1775 Jan Bette Eigenaar: ‘volgens testament van de weduwe (van) Nicolaas Leest bij 
erfenisse gedevolveert  op Jan Bette, zijnde deze testamente gepasseert voor den Geregte van 
den Fijnaart den 5 octr 1768 vide Reg. van test. fol.155 vso.   
 
1794 kinderen Jan Bette Eijgenaar: Volgens test. van Jan Bette bij Erffenis gedevolveert op 
zijne kinderen bij Dingena Dirke verwekt vide reg. test. fol.71, 1783 
   
1797 Cornelis Arisse Maris Eigenaar: 12 junij door de voogden over de kinderen wijlen jan 
Bette, opgedraagen aan Cornelis Arisse maris, vide Reg. Van Vesten fol.64 rto 
 
en fol. 225 (belastingen149): 
 
Belastinge 
De lijst loopt van 1729 tot en met 1797 en verwijst concreet naar diverse obligatieboeken, 
omdat er met de hoeve en gronden als onderpand geld is geleend. De eerste vijf genoemde 
beleningen waren in 1729 (800 guldens), 1739 (2200), 1742 (2000), 1744 (1000) en 1745 
(1000) en worden op 17 oktober 1750 ‘gecasseert’, waarbij verwezen wordt naar de kantlijn 
(margine) van de erbij behorende obligaties. 
  
Dan komen we in de tijd die wij onderzoeken en de personen over wie het in dit boek gaat: 
 
1750 den 17 october, door Nicolaas Leest verbonden ten behoeve van mejuffrouw de wedue 
panneboeter voor f 7500 gls: vide oblig: boek fol. 118&119 en hiervoor fol.65 
  Naast deze tekst staat dan in de rechter kantlijn: 1760 komt aan secretaris p 
panneboeter vide reg. Van test.: fol.65 dog getranspt aan ad panneboeter vide obl.boek fol. 48 
den 17e gber 1767 gecasseert vide in marg obl.150  
 
1767 17de gber, door Jan Bette in huwelijk hebbende de Wede Nicolaas Leest en deselve 
sijne huijsvrouw, verbonden ten behoeve van Jan Maris Senior voor f 7500. vide regist: van 
obligatien fo 148vso   
   In de rechter marge: 12 junij 1797 gecasseert151 

                                                 
148 Vide komt van videatur (Lat), en betekent: men zie er op na, of: zie! Het geeft verwijzing naar andere 
bronnen.  
149 Het gaat hierbij niet om grondbelastingen o.i.d., maar om geldleningen die met belasting van dit land als 
onderpand zijn uitgegeven en later, veelal bij verkoop, weer worden terugbetaald (‘gecasseert’). Het is een soort 
hypotheekverstrekking, met de hoeve en het land/de landen als ‘verbonden’ onderpand.   
150 SA Fijnaart 400 fol.48. 
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1777 den 23 febrij door Jan Bette met de landen op folio 60, 64 en 65vso verbonden ten 
behoeve van jan Maris den ouden voor 1500:-:- vide obl. boek fol. 28   
 In de rechter marge: gecast 26 aug: 1794152 
 
1777 29 septr door denselven verbonden ten behoeven zijner kinderen voor hares moeders 
nalatenschap voor  f  4778:2:12  vide reg. voor vestinge153  fol. 118 
 In de rechter marge: gecast. 23 juni 1781154 
 
1780 31 maart door denselve met de landen hiervoor op folio 60,64, 65vso verbonden ten 
behoeven van Maarten Biert voor f 2000:-:- vide obl. boek fol.65vso 
 In de rechter marge: gecast 26 aug 1794 
 
1794 26 augustus verbonde met de lande hiervoor op fol.60,64 en 65 ten behoeven van 
Maarten Biert voor f 2000 vide oblig boek fol.65vso   
 In de rechter marge: 12 junij 1797 gecasseert 
 
1794 26 augustus verbonde met de lande hier voren op fol.60,64 en 64 ten behoeve van de 
minderjarige kinderen Izaac Bette voor f 1699:10:10 vide obl boek fol. 212   
 In de rechter marge: 12 junij 1797 gecasseert 
 
1797 12 junij verbonden met de landen hiervoor op fol.64 en 65vso ten behoeve van de 
kinderen wijlen jan Bette voor f 14000.: vide Reg. Van Oblig: Fo67vso 
 

 
 

Een plaisante hofstede 

                                                                                                                                                         
151 SA Fijnaart 400 fol.148. 
152 SA Fijnaart inv. nr  401 fol.28. 
153 Deze ‘acte van vestiginge des Erfenisse’ is in RAWB: Register van testamenten en codicillen, scheidingen, 
delingen en uitkopen en huwelijksvoorwaarden, in dit geval met hieronderstaande gegevens.    
154 SA Fijnaart inv. nr. 632 fol.118. Hier gaat het om verschillende zaken: het tonen van Staat en Inventaris aan 
Burgemeester, Baljuw en schepenen om daarnaar de ‘erfportie’ van kinderen te kunnen bepalen; ook uitbetalen 
van een deel van die erfportie ten behoeve van een van kind(eren), dit alles in bijzijn van de toeziend voogd 
Cornelis Provilij door de administrerend voogd Jan Betten die de gehele opzet van verwerking van het 
moederlijke deel van de erfenis ter approbatie (goedkeuring) voorleggen aan het genoemde gerecht van Fijnaart. 
Waarna de approbatie door genoemde gerechtsdienaars beschreven wordt ‘ten dorpshuijze in den Fijnaart den 29 
september 1777’. Tenslotte wordt bevestigd dat Jan Betten zich aangaande de moederlijke erfportie van de 
minderjarige kinderen goed van zijn taak heeft gekweten, waarvan acte scabinaal (schepenakte).   
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1797: Verkoop van de plaisante hoeve en gronden 
Uit de stukken die op het moment van schrijven van deze monografie vanwege eerder 
archiefbezoek in kopievorm in mijn bezit waren, kunnen we opmaken dat de voogden de 
boerderij waarop Jan en zijn gezin gewoond en geleefd hebben, alsmede alle verdere gronden, 
inclusief opstal hebben verkocht. Deze voogden zijn niet dezelfde mannen die in het laatste 
testament genoemd worden. Daar en toen (1783) ging het om Aris Groenendijk, bouman in de 
polder de Ruijgenhil en Dirk van Sprang, bouwman wonende onder de Heijningen. Er zal dus 
een officiële overgang van voogdschap voor de schepenen hebben plaatsgehad. In elk geval 
zien we in drie akten de verkoop van de hoeve, de weilanden, zaailanden etc. als volgt 
verlopen.  
 
SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.64-66; Verkoop en betaling ‘plaisante hoeve en landerijen’ 12 juni 1797 
 
Wij President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijbert Willemse Maris, Scheepenen van 
den Fijnaart, oirconde en kennen dat voor ons gecompareert en verschenen zijn Pieter Jansse Burgers 
woonachtig in den polder den Ruijgenhil onder de Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook woonende onder 
deeze jurisdictie in qualiteit als voogden van vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige 
kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en 
overleeden, welke comparanten tot het passeeren deezes behoorlijk zijn geauthoriseert door de Municipaliteit 
alhier, bij marginaale appostille op hunne desweegens gepresenteerde Requeste in dato 14 maart 1797 en 
verklaaren derhalven in voorschreeven qualiteit te Cedeeren, Transportenen en met volle regt van eigendom op 
en over te geeven aan en ten behoeve van Cornelis Arijse Maris, Bouwman woonagtig onder deze jurisdictie die 
present zijnde in vesten verklaarde te accepteeren Een Plaisante Hofsteede met Huijzinge , Schuure, verder 
Timmeragie en Plantagie met de nombre van 74 ξ 194 R: zoo zaaij als weijlanden staande en geleegen in den 
polder den Nieuwen Fijnaart ten quohiere van belastinge bekent op Folio 224 ξso en 14 Gem. 32 R Lands 
geleegen in den 4 den Hoek van den polder den ouden Fijnaart staande ten quohiere van belastinge bekent op 
Fol. 64 en 65 ξso en wel ter groote van 14 ξ 33 ¾ R en dat met zodanige vrijdommen, servituten Regten en 
gerechtigheeden als dezelve Hoeve en Landen Zijn hebbende en Lijdende mitsgaders tot dato deezes is 
gepasseert en bezeeten geweest, zijnde vrij en onbelast, praeter Chijns, 100 Penning, Dijkschot Thesaurie en 
Diendergeld mitsgaders andere jaarlijkse gebuurlijke Lasten die daarop mogten uijtgaan en bij publicque 
verkoopconditie zijn bedongen.   
 
En is de gemelde Hoeve en Lande verkogten volgens de publicque verkoopconditie daarvan ten overstaan van de 
Municipaliteit alhier op den 25 April 1797 gepasseert in twee Partaalen geveijlt en in een Koop aangestaan het 
aanstapare? Op voorzs conditia ter groote van vier en zeventig gemeeten hondert vierennegentig Roeden voor 
de somma van vier hondert en seventig Guldens per Gemet  bedraagende naar voors groote de somma van vijf 
en dertig Duizend twee honderd drie en dertig guldens vier stuijvers en tien penningen ; en het tweede Parceel 
ter groote van veertien Gemeeten , twee en dertig Roeden voor de somma van vierhondert twee en veertig 
Guldens per Gemet, bedraagende over die groote de somma van Zes Duizent twee hondert vijf en dertig Guldens 
en drie Stuijvers dus de voors. Twee Parceelen te samen met de Rantsoenen a zeve Guldens en tien Stuijvers par 
Conto komen te bedraagen de somma van vier en veertig Duizend vijf hondert agt en zeventig Guldens , tien 
Stuijvers en vier Penningen van welke somma de Transportanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, Eerstelijk 
met een Obligatie en Hypotheekbrief groot veertien Duizent Guldens onder verbant van ’t getransporteerde en 
voorts des acceptants Persoon  en verdere Goederen op heeden daarvan te passeeren en zulks ingevolge verkoop 
conditia hiervoor genoemt, en de overige gelden gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in onderhandse 
..obligatien, concenteerdende mitsdien in ’t uijtleaveren van de vestbrief Matin Sortia van volle quitantie welke 
is deeze  
 
En na dat de drie Zondaagse Proclamatien van naastinge gedaan waaren en gepleegt zodanige solemniteitenals 
na Costume Locaal werden gerequireert, zo zijn de Transportanten in hunne qualt van ’t getransporteerde 
ontgrond, ontvest en onterft en den Acceptant daarin na gegrond, gevest en geerft, na deezer Vierschaaren Regt 
belovende den geerfden te zullen obsesveeren alle gebuurlijke Baaten en te Contribueren in alle zodanige 
Lasten, onder verbant als na Regten. 
 
Actum ter Secretarie van den Fijnaart deezen 12 den junij 1797 
Tekenden P.J. Burgers C.H. Knook Cornelis Arijse Maris  
Schepenen waren: L.H. Oostdijk, C. Rijvenberg en H.W. Maris. 
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SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.66-67; Verkoop huisje en weide ‘3de hoek Oude Fijnaart’ 12 juni 1797 
 
Wij President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijbert Willemse Maris, Scheepenen van 
den Fijnaart, oirconde en kennen dat voor ons gecompareert en verschenen is, Cornelis Hendrikse Knook, 
woonende onder deezen jurisdictie in qualiteit als meede  voogd van vaderszijde over de Goederen 
aankoomende de minderjarige kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder 
deze jurisdictie gewoont en overleeden welke comparant tot het passeeren dezes behoorlijk is geauthoriseert 
door de Municipaliteit alhier bij marginaale appostille op de desweegens gepresenteerde Requesta in dato 14 
maart 1797 en verklaarde derhalven in zijnen Voorschr. …. qualiteit tot cedereren, Transporteeren en met volle 
Regt van eigendom op en over te geeven aan ende ten behoeve van Pieter Jansse Burgers woonachtig in den 
polder den Ruijgenhil onder de Willemstad waade voogd in deeze dog alzo acceptant of kooper die present 
zijnde in veste verklaarde te accepteeren een huijsje met twee gemeeten weijde en plantagie daarop staande, 
geleegen in den 3de hoek van den polder den Ouden Fijnaart, staande ten quohiere van belasting bekent op Folio 
60 vso en dat mat zoodanige vrijdommeren, Servisten, Rechten en gerechtighaaven als ’t zelve is hebbende en 
lijdende mitsgaders tot dato deezes is gepossedeert en bezeeten geweest, zijnde vrij en onbelast except chijns of 
Erffpagt, 110 penning, dijkschot, Thesaurie en Diendensgelt mitsgaders andere jaarlijkse gebuurlijke lasten die 
daarop mogten uitgaan en bij publicque verkoop conditie zijn bedongen 
En is het gemelde Huijsje en weijde verkogt en volgans de publicque verkoop conditie daarvan ten overstaan van 
de Municipaliteit alhier op den 25 April 1797 gepasseert in koop aangestaan op voorsr. Conditie ter groote van 
twee Gemeten, voor de somma van twee hondert agt en vijftig guldens per Gemet, bedraagende over voorschr. 
Groote de somma van vijf hondert Zestien Guldens komende dus met de Rantsoenen a zeve Guldens en tien 
stuijvers per Cento te bedraagen de somma van vijf hondert vier en vijftig Guldens en veertien stuijvers van 
welke somma den Transportant in zijne meede qualiteit bekent voldaan en betaalt te zijn den eersten penning met 
den laasten Consenteerende mitsdien int uijtleesteren? Van de vestbrief met insortie van volle quitantie welke is 
deeze.  
En nadat de drie Zondaagse proClamatien van naastinge gedaan en gepleegt waaren zodanige solemniteiten als 
na Costume Locaal werden gerequireert, zo is den Transportant in zijn e meergemelde qualiteit van ’t 
getransporteerde ontijvond, ontvest en onterft en den acceptant daarinne gegrond, gevest en geerft na deser 
Vierschaare Regt, beloovende den geerfde te zullen observeeren alle gebuurlijke Regten en te Contribueeren in 
alle zoodanige Lasten onder verband als na Regten 
 
Actum ter Secretaria van den Fijnaart deezen 12den junij 1797 
Getekend door C.H. Knook P.J. Burgers  
Schepenen: L.H. Oostdijk C. Rijvenberg H.W. Maris. 
 
SA Fijnaart, inv. nr. 369 fol.67-68; Obligatie en hypotheekbrief 12 juni 1797 
 
Compareerden voor Scheepenen van den Fijnaart, Cornelis Arijsen Maris, Bouwman woonagtig onder deeze 
jurisdictie dewelke hij dezen bekende en verklaarde wel en deugdelijk schuldig te weezen aan Pieter Jansse 
Burgers woonagtig in den polder den Ruijgenhill onder de Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook woonende 
onder deeze jurisdictie in qualiteit als voogden van vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige 
kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en 
overleeden en zulks ten behoeven van gezegde kinderen Een somma van veertien Duizent guldens spruijtende ter 
zake van gedeeltelijke kooppenningen van een hoeve bestaande in Huizinge, Schuure, Wagenhuis en verdere 
timmer met de nombre van 74 ξ 194 R Landen en Weijden met de plantagie daarop en aangehoorende staande 
en geleegen in den polder den Nieuwen Fijnaart ten Quohiere van belastinge bekent op Fo. 224 ξ so en 14 ξ 32 
R Lands geleegen in den 4den Hoek van den polder den Ouden Fijnaart , ten Quohiere van belastinge bekent op 
Fol. 64 en 65 ξ so en waarinne den debiteur op heeden door Crediteuren in hunne qt (qualiteit) is gevest en 
geerft remuntieerende mitsdien van de Exceptie geen waarde te hebben gevonden en beloovende de voornoemde 
somma van Veertien Duizent Guldens ingevolge de verkoop conditie van voorn. Hoeve en Lande gepaseert voor 
den Geregte alhier op den 25 april 1797 te zullen voldoen en betaalen aan handen van de Crediteuren in qt. of  
die het Regt daartoe zal hebben verkreegen in Voegen als bij voors.. verkoop conditie is bepaalt, te weeten 
 
De Crediteuren inqt reserveeren aan zich om hetzelve capitaal geduurende den teid van tien agter een volgende 
jaaren hierop te houden staan Edog houden dezelve Crediteuren het regt om meergemelde capitaal  ’t zij voor ‘t 
geheel of ten deelen eerder te kunnen opeisschen na hun welgevallen mits den Debiteur in dien gevallen drie 
Maanden voor den jaarlijkse vervaldag te waarschouwen zullende de betaaling moeten geschieden in goed 
gangbaar geld niet kleinder dan Sesthalve 
Belovende den Debiteur van het boven gemelde capitaal van Veertien Duizent Guldens aan de Crediteuren 
intrest te betaalen advenant van vier Guldens pro cento in ’t jaar , edog op den vervaldag precies of uiterlijk 
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veertien daagen daarna betaalende zal den Debiteur kunnen volstaan intrest te betaalen a rato Drie Gls en tien 
Sts ‘sjaars en daarmede jaarlijks te blijven contenueeren tot de vollen compleete voldoeninge des Capitaals toe.  
Tot nakominge van hetgeene voorsz staat verklaart den Debiteur genaralijk te verbinden zijne Persoon en 
Goederen, die alle stallende ten Bedwang en Executie  als na Regten en wel spciaal daarvoor verbindende 
hypotiqueerende en ten vasten onderpandt stellende de Hoeve en Landen, groot, geleegen en bekent zoals 
hiervoren in ’t breede is beschreeven, zijnde vrij en onbelast praeter Chijns, 100 penning, Dijkschot, Thesuurie 
en Diendersgelt en verdere Gebuurlijke lasten Zonder meer zoo den Debiteur verklaart voornoemde Hoeve en 
Landen meede stellende ten Bedwang en Executie  alsna Regten 
Aldus gedaan en gepasseert ten Secretarie van den Fijnaart deezen 12en   junij 1797  
Ter presentie van den President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijber Willemse 
Maris, scheepenen    (allen tekenen evenals de opsteller, secr. A. Vermeulen).    
 
Marginale tekst: Uitgen: Compareerde voor de ondergeteekenende Scheepenen Van Fijnaart Jan Betten 
woonende te Utrecht155 als houder der nevenstaande obligatia den welke verklaarde van de inhoud des Zelve par  
esta groot vier Duizent gulden cum intress te zijn voldaan en betaalt en derhalven dezelven alhier te roijeren en 
casseren  Fijnaart 30 maij 1811 
Getekend door: Jan Betten, H. Gorissen J.W. Maris  Me presente A. Vermeulen 
 
 
Nieuwe eigenaren van de plaisante hoeve 
De koper van de plaisante hoeve van Jan Betten en Dingena Dirke is de 24-jarige Cornelis 
Aryse Maris, een telg uit een bekend en gefortuneerd Westbrabants geslacht. Zo blijkt uit de 
hiervoor opgenomen akte van koop en verkoop.156 Wie is deze Cornelis Maris en uit welke 
stam van de brede Marissen-familie komt hij voort? 
 
Het begin is duidelijk aangegeven in zijn tenaamstelling: dit is Cornelis, de zoon van Arie 
Maris. Uit de Kwartierstaat Knook157 blijkt om welke familie het gaat en zien we dat Cornelis 
en zijn vrouw Anna op de boerderij van Jan Betten een vruchtbaar leven hebben geleid.  
 
Een telg uit de familie Maris  
Een van de stamvaders van de Marissen is Jan Jansen Maris, geb. Fijnaart 23-09 1697, ged. 
Fijnaart 29-09 1697, schepen (1725), burgemeester (1748) van Heiningen, maj.cdt. burgerij 
(1744), gezworene van Nieuwe Appelaar en Juffrouwenpolder (1723), brouwer en bouwman, 
gegoed te Heiningen, Fijnaart en Willemstad, regent v/h weeshuis te Willemstad, grondlegger 
van de fa. Maris & Schippers, graankopers en bankiers, overl. Willemstad 13-10 1781,  
tr. 2e Willemstad 19-12 1756 Pieternella Westdijk, ged. Willemstad 27-07 1707, d.v. Jan 
Willemse Westdijk en Adriana Ariensdr Smit;  
tr. 1e Fijnaart 10-05 1722 Francyna Cornelisse Bom, ged. Willemstad 10-05 1699, overl. 
Heiningen in oktober 1753.  
 
Naast het bouwmansbedrijf dat Jan Jansen Maris ten dele in eigen beheer uitoefende op zijn landerijen onder 
Fijnaart, Heiningen en Ruigenhil, bezat hij een brouwerij in de Ruigenhil. Hij verhuisde naar Willemstad, waar 
hij zaken deed in meekrap, granen en zaden. Te beschouwen als de grondlegger van de firma Maris & Schippers.  
 
Uit dit eerste huwelijk: 
1. Jan Janse Maris, ged. Fijnaart 1724 
2. Cornelis Janse Maris, geb. Heiningen, ged. Fijnaart 18-11 1725, burgemeester van 
Willemstad (1786), overl. Willemstad 18-05 1802, tr. 1e Fijnaart 13-02 1749 Maike Rolaf, 
weduwe van Pieter Burgers; tr. 2e Willemstad 19-01 1783 Johanna van Mourick, ged. 

                                                 
155 Zoon van Jan Betten en Dingena Dirke: Jan Betten, Fijnaart 1789-Utrecht 1820. 
156 RA Fijnaart inv. 115/369; Verkoop en betaling ‘plaisante hoeve en landerijen’ 12 juni 1797 
157 Zie http://www.hjmwijers.nl/knook.htm 
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Zevenbergen 03-11 1754, overl. Willemstad 19-08 1786, d.v. Gerrit Jacobusse van Mourik en 
Leyntie Noteboom; uit dit huwelijk twee kinderen. 
3. Arie Jans Maris, ged. Fijnaart 1739 
 
Arie Jans Maris, ged. Fijnaart 03-05 1739, bierbrouwer in de Ruigenhil, ouderling in 
Willemstad, overl. Willemstad 22-06 1795, tr. Zwaluwe 16-09 1774 
Cornelia Bastiaanse Vogel, geb. Lage Zwaluwe. 
  
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Aryse Maris, ged. Willemstad 1773 
2. Elizabeth Maris, ged. Willemstad 18-02 1781 
3. Corstien Arijsse Maris, tr. Willemstad 24-12 1812 Geertje Burgers, d.v. Pierre Burgers 

en Anne Punt 
4. Jan Maris, overl. Fijnaart en Heijningen 06-07 1841, tr. voor 1801 Lijntje Arijse van 

der Gijp, overl. na 1841 
 
Deze Cornelis Aryse Maris, oudste zoon uit een rijke familie, koopt op 12 juni 1797 de 
plaisante hofstede en land (DDD fol. 224) van de voogden van de minderjarige kinderen uit 
het huwelijk van Jan Betten en Dingena Dirke (SA Fijnaart inv. 369. Cornelis Maris is dan 24 
jaar oud en net gehuwd. Hij kan over vermogen beschikt hebben vanwege de boedelscheiding 
van zijn overleden vader Arij Janse Maris, die zoals hierboven blijkt een paar jaar eerder was 
overleden (22-06 1795). Cornelis Maris kreeg op de hoeve een groot gezin, waarin we allerlei 
bekende Westbrabantse familienamen terugvinden, o.m. Punt, Burgers, Knook, van Doorn,  
Schilperoort en Van Dis. 
 
Cornelis Aryse Maris, ged. Willemstad 29-08 1773, overl. Willemstad 29-05 1832, 
ondertrouw 6 mei 1797, tr. Fijnaart 22-5 1797 
Anna Janse Punt, ged. 14 02 1783, overl. Fijnaart 30-01 1830 
Uit dit huwelijk:  
1. Maria Maris, geb. Fijnaart 1799 (tr. Fijnaart 07.10.1817 Adrianus Aryse Burgers, geb. Willemstad 

29.08.1790, lid gemeenteraad Willemstad, overl. Willemstad 08.10.1869). 
2. Arie Maris, geb. Fijnaart en Heijningen 03.02.1801, overl. Fijnaart en Heijningen 03.05.1872, tr. 

Fijnaart 19.10.1826 Adriana van Doorn, geb. Fijnaart 08.04.1809, d.v. Samuel van Doorn en Janna 
Schilperoort. 

3. Jan Maris, geb. Fijnaart 19.04.1804, overl. Fijnaart en Heijningen 24.08.1854, tr. Willemstad 
21.05.1830 Geertruida Adriana Punt, geb. Willemstad ca. 1808, d.v. Cornelis Punt en Cornelia Knook 
(d.v. Dirk Knook en Anna Verhoeff ). 

4. Cornelis Maris, geb. Fijnaart 19.04.1804, overl. Fijnaart 10.08.1822. 
5. Cornelia Maris, geb. Fijnaart 26.10.1805, overl. Fijnaart en Heijningen 19.06.1863, tr. Fijnaart 

21.06.1827 Arie Maris, geb. Willemstad 26.01.1801, z.v. Pieter Jacobuszn Maris en Adriana Arijsedr 
van der Gijp. 

6. Anna Francijna Maris, geb. Fijnaart 04.06.1807, ged. Fijnaart 07.06.1807, overl. Fijnaart 09.06.1866, tr. 
Fijnaart 22.04.1830 Jan van Dis, geb. Fijnaart 29.05.1806, z.v. Leendert Meeuwisse van Dis en 
Cornelia Willemsdr de Sint. 

7. Maarten Maris, geb. Fijnaart 24.01.1810, tr. Ginneken en Bavel 07.05.1853 Therèse Joseph Abrassart, 
geb. Sars-la-Buissière (België) ca. 1798, d.v. Pieter Lambert Abrassart en Adelaida Cordier. 

8. Francijna Anna Maris, geb. Fijnaart 20.05.1814, overl. Fijnaart 27.05.1814. 
9. Adrianus Maris, geb. Fijnaart 14.02.1818, overl. Fijnaart en Heijningen 03.04.1885, tr. Fijnaart 

20.04.1838 Adriana Maris, geb. Fijnaart, d.v. Jan Arijse Maris en Lijntje Arijse van der Gijp. 
10. Elisabeth Maris, overl. Fijnaart en Heijningen 15.09.1832. 
11. Huibert Maris, geb. Fijnaart, tr. Fijnaart 30.11.1837 Anna Scherpenisse, geb. Sint-Annaland, d.v. 

Johannis Willemzn Scherpenisse en Maria Stormzand. 
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Het voogdenonderzoek 
We zagen in het onderzoek dat het voor ouders van groot belang was door middel van (in hun 
testament aangestelde) voogden een goede voorziening voor hun kinderen te treffen, wanneer 
zij zelf door overlijden niet langer voor hen zouden kunnen zorgen. In de loop van de tijd 
overleden echter ook sommige voogden en werden zij door anderen opgevolgd. Gedurende 
een periode van 44 jaar (1755-1799) zijn behalve Jan Betten (voor de kinderen Leest en zijn 
eigen kinderen) in de testamenten en akten die ik onder ogen kreeg in totaal 16, waarvan 9 
verschillende voogden aangesteld.158 Dit alles met betrekking tot de erfgoederen van Jan 
Betten in zijn huwelijken, eerst met Maria Provilij en later met Dingena Dirke.  
Van de ‘externe’ voogden blijkt voor minstens vier van hen een direct aantoonbare familiaire 
betrekking. Opmerkelijk is dat tijdens zijn huwelijk met Maria Provilij voor de keuze van 
voogden directere familiebanden werden gevonden dan in zijn huwelijk met Dingena Dirke. 
Verder ziet het er naar uit dat Dingena, toen zij 1796 als weduwe in haar testament voogden 
voor haar kinderen aanstelde, deze in haar eigen familie- of vriendenkring heeft gezocht en 
niet in de familie van haar overleden man Jan Betten.159 De voogden woonden allemaal in de 
directe omgeving van het gezin Betten, de meesten waren ook bouman, sommigen hadden een 
kerkelijke of bestuurlijke functie en waren welgesteld.   
 

1. Jan Betten en Maria Provilij, Fijnaart 
2. Cornelis Hendikszn Knook, Fijnaart 
3. Cornelis Janszn Provilij, schepen Klundert 
4. Isaac Provilij, Fijnaart, Klundert 
5. Isaac Provilij 
6. Cornelis Provilij, Fijnaart 

 
7. Jan Betten en Dingena Dirke, Fijnaart  
8. Aris Groenendijk, ‘onder de Ruigenhil’ (tussen Fijnaart en Willemstad) 
9. Dirk van Sprang, ‘onder den Heijninge’ 
10. Dirk van Sprang  
11. Aris Groenendijk  
12. Dirk van Sprang , schepen Heijningen 

 
13. Pieter Jansse Burgers, ‘in de polder den Ruigenhil´, Willemstad 
14. Cornelis Hendrikse Knook, Fijnaart 
 
15. Adriaan Radewalt 
16. Wim de Lint              
 

 
 

‘des verzogt zijnde’ 

                                                 
158 Dit als man en vrouw voor één geteld. Maria en Dingena werden ook als voogd aangewezen. Dingena heeft 
als voogdes voor haar kinderen zelf testament gemaakt; alles voor zover mij uit de stukken bekend geworden is.  
159 Dat kon ook niet, want voor familie van Jan Betten gold dat het alleen aangetrouwde familie kon zijn. Zijn 
ouders waren overleden en naaste familie van Jan Betten is behalve zijn eigen gezin in Brabant niet bekend.  
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Archiefstukken met betrekking tot de voogden in de testamenten en boedelscheiding  
Betten-(Leest)-Provilij-Dirke 
 
 
JAN BETTEN EN MARIA PROVILIJ 
het gaat bij deze voogden om de periode 1755-1780 
 
RA Fijnaart inv.155/628 fol.73, 28 april en 1 mei 1755  
Huwelijkse voorwaarden en langstlevende testament Jan Betten en Maria Provilij met daarin een 
alimentatieregeling (om evt. minderjarige kinderen te voorzien van al het nodige), met regeling van voogdschap 
mbt minderjarige kinderen Nicolaas Leest en Maria Provilij. 
De aanstaande bruidegom, Jan Betten, wordt voogd over de kinderen Leest. 
Toeziend en administrerend voogden zijn de schepen Cornelis Cnoock, bouwman wonende onder de Klundert, 
met Maria’s broer Isaac Provilij ‘wonende binnen dese jurisdictie’, dat is in of om Fijnaart.  
Bij de eedverklaringen lezen we nog dat Cornelis Knook, ‘zoo voor zichzelve’ en ‘de Cornelis Provilij uijt naam 
van Isaacq Provilij’ spreekt en tekent, met de opmerking over dat deze broer Isaac ‘verklaarde uit liefde voor 
sijne suster en hare kinderen, de voorgenoemde en opgelegde voogdijschappen bij desen te accepteren’. Ze 
beloven daarbij de administratie van het een en ander te zullen voeren.  Waarvan akte. 
 
1755 
Nadere gegevens van deze voogden: 

1. Jan Betten, ged. Willemstad 05.02 1730, bouwman te Fijnaart, overl./begr. Fijnaart 
09.09.1793,  

 tr. 1. Fijnaart 19.05 1755 Maria Provilij, uit dit huwelijk 6 kinderen,  
 tr. 2 Fijnaart 10.01 1779 Dingena Dirke, uit dit huwelijk 7 kinderen. 
2. Cornelis Hendikszn Knook, ged. Fijnaart 02.06.1709, schepen te Klundert (1753-

1777), overl. Klundert 03.10.1777,  
 tr. Fijnaart 15.11.1733 Cornelia Cornelisdr Leest, ged. Fijnaart 7.02.1712. Uit dit 
 huwelijk 9 kinderen. 
 Cornelis Knook was ouderling en schepen (1753-1771) van Klundert en familiair 
 verwant met Maria Provilij (hij is gehuwd met Nicolaas’ zuster Cornelia Leest en dus 
 is Nicolaas Leest zijn overleden zwager). Wanneer Cornelis Knook in 1777 is 
 overleden, testeert zijn weduwe Cornelia Leest voor schepenen van Klundert 14-12 
 1778 en was  ‘gegoed voor boven 100.000 gulden’; buitengewoon rijk. Cornelis 
 Knook was de zoon van Hendrik Joosten Knook en Lavijna Dirk Herberts 
 (Lavijne Dircke genoemd), de vierde vrouw van Cornelis Lauerysse Leest, de vader 
 van Nicolaas Leest…160.  
3. Cornelis Jansz Provilij, ouderling van de Hervormde Kerk in Fijnaart en schepen van 

Klundert, geb. 1695 te Klundert, overl. Klundert 05.10 1776,  
 ondertr. Klundert 26.04 1720 met Baatje (Batije/Betje Isaks) Stelboer, 22 jaar oud.  
 Uit dit huwelijk: Maria, Jan, Alida, Isaac, Adriana, Suzanna, Cornelis, Cornelia, Arie 
 en Adriaan Provilij. 
 Cornelis Janszn Provilij is de vader van Maria en de schoonvader van Jan Betten. 
4. Isaac Cornelisz Provilij, geb. Fijnaart ged. Klundert 16 jun 1730, overl. Klundert 03-

01 1777. Isaac is de broer van Maria en de zwager van Jan Betten,  
 ond.tr. Klundert 17 nov. 1758, tr. Klundert febr. 1759 Sijke/Sija/ Corvers (overl. 
 Klundert 28-01 1807). Uit dit huwelijk 8 kinderen (Fijnaart 23-09 1759 Baatje), dan  
 van 1765-1777 in Zevenbergen de andere 7 kinderen. 

 
 
 
                                                 
160 Zie ‘Genealogie Leest’ door Ir. F.A. Nelemans in GTMWNB 1996. 
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RA Fijnaart inv.157/630 fol.155, 5 oktober 1768  
In het huwelijkscontract van 1 mei 1755 was een bepaling mbt gemeenschap van goederen opgenomen die 
ongunstig zou kunnen uitvallen voor de kinderen Provilij. In dit testament wordt een en ander verbeterd en zijn 
bepalingen over kleren, goud en zilver opgenomen, alsmede aanwijzing van voogden. 
Als toeziend voogden naast de ouders die elkaar als voogd aanwijzen, worden voor de evt. minderjarige kinderen 
Leest-Provilij en Bette-Provilij aangesteld Isaac Provilij (Klundert) en Cornelis Provilij (Fijnaart), broers van 
Maria. 
 
1768 
Nadere gegevens van deze voogden 

5. Isaac Cornelisz Provilij, Fijnaart, Klundert, zie hierboven. 
6. Cornelis Cornelisz Provilij, geb. Fijnaart, ged. te Klundert op 16 nov 1732  
 bron: Klundert, NH Dopen 1658-1665, 1672-160, 1684-1805 (deel 3)] (getuige: Aaltje 
 van Strien), te Fijnaart,  
 otr. te Fijnaart en Heijingen op 11 nov 1763, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te 
 Fijnaart en Heijingen op 4 dec 1763 [bron: Fijnaart en Heijningen, NH Trouwen 1666-
 1695, 1703-1787 (deel 5)] met  Maijke Janse Polak, geb. te Lage Zwaluwe, ovl. te 
 Fijnaart en Heijingen op 30 dec 1772. 

 
 
JAN BETTEN EN DINGENA DIRKE 
het gaat bij deze voogden om de periode ong. 1780-1800 
 
RA Fijnaart, inv. 633 fol.71,71v,72; 8 september 1783 
Langstlevende testament van Jan Betten en zijn tweede vrouw, Dingena Dirken, opgesteld na de geboorte van 
hun eerste twee kinderen. Jan regelt daarin o.m. het kindsdeel van de nog in leven zijnde drie kinderen uit zijn 
eerste huwelijk met Maria Provilij en noemt die kinderen bij name: Francina, Ysaac en Joost. Dingena Dirke 
komt eenzelfde gedeelte toe als deze ‘voorkinderen’. Ook wordt zorg gedragen voor de kinderen uit het huwelijk 
van Jan en Dingena vwb opvoeding en onderhouding tot zij ‘volwassen’ zullen zijn.  
Daarbij worden voogden met name genoemd: Aris Groenendijk, bouman wonende onder den Ruijgenhil en Dirk 
van Sprang, bouman wonende onder de Heijninge. 
Verder wordt de weeskamer buiten het eventuele verdelen van de boedel van Jan en Dingena gehouden. Dat 
komt toe aan de verantwoordelijkheid van voogden ten overstaan van de schepenen van Fijnaart.  
 
In de kantlijn staat dan nog een zg. marge- aantekening: 
‘Uitgen.’ Den 21 juni 1799 hier voor gen. Copie ackt voor Adriaan Radewalt en Wm de Lint, als voogden over 
de minderjarige kinderen van Dingena Dirke. 
 
1783 
Nadere gegevens van de voogd 

8. Aris Groenendijk  
Zijn vader was Aris Kornelis Groenendijk, ged. Willemstad 28.02.1694, overl. Willemstad 
12.01.1762, tr. Willemstad 20.05.1725  Anna Maria Driesprong, geb. Geertruidenberg. 
Uit dit huwelijk:  
Aris Ariszn Groenendijk, Willemstad (1731-1796) tr. 1760 Catharina Cornelisd (Kaatje) 
Knook (1732-1785), dr. van Cornelis Jans Knook en Heijltje Simons van Renoijen. 
In 1783 wordt in het bovenstaande testament van Jan Bette en Dingena Dirke als een van de voogden Aris 
Groenendijk genoemd, met als nadere aanduiding ‘bouwman wonende onder den Ruijgenhil’. 
Een bouwman of bouman is de oude benaming voor boer of landbouwer en veelal de pachter of eigenaar van de 
boerderij. Het zal dan veelal gaan om iemand van 30 jaar of ouder. De Ruijgenhil is een polder tussen Fijnaart en 
Willemstad en niet ver van de polder de Nieuwe Fijnaart, waar Jan Betten en zijn gezin woonde en leefde.  
 
Wanneer Aris Groenendijk in sept. 1783 als voogd voor de minderjarige kinderen Betten-Dirke te boek staat, is 
hij (geb. 11-11 1731) 52 jaar oud. Jan Betten is een jaar jonger dan hij.  



  
 

140 
 

Behalve schepen is hij ook heemraad van Willemstad, dit wil zeggen dat hij lid is van het dagelijks bestuur van 
een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente. Een 
heemraad wordt door het algemeen bestuur van een waterschap gekozen in het dagelijks bestuur van een 
waterschap. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt ook wel college van dijkgraaf en heemraden 
genoemd. Een belangrijke bestuurlijke functie dus.  
 
Nadere gegevens van de volgende voogd: 

9/10.   Dirk van Sprang 
Dirck van Sprang, ged. Fijnaart en Heijningen 11-08 1737, begraven 31-10 1794 te 
Willemstad. Hij trouwde (1) Neeltje Dirksdr Hendriks 23-06-1765 te Fijnaart en Heijningen, 
(geb. 1738 te Etten, overl. ca 1785). Dirk woonde ‘onder de Heijninge’ en was schepen. 
Hij trouwde (2) Lena Bom, 20-03-1785 te Dinteloord en Prinsenland, geb. te Dinteloord en 
Prinsenland (dochter van Frans Leendertsz Bom en Metje Jansdr Vissers), gedoopt 07-05-
1752 te Dinteloord en Prinsenland, overl. 02-07-1821 te Dinteloord en Prinsenland. 
Mijn suggestie in deze monografie is, dat Dingena Dirke een dochter is van de Zevenbergse Jan Dirk Hendriks 
en zijn vrouw Neeltje Groteboer. In dat geval zou de eerste vrouw van Dirk van Sprang (Neeltje Dirksdr. 
Hendriks) een zuster kunnen zijn van Dingena Dirke (=Dirksdochter Hendriks).  Het blijft een veronderstelling.  
 
1793, 1794 
RA Fijnaart inv. 636 fol 29v-34v; 25 november 1793 
Inventaris en taxatie van de boedel en goederen van wijle Jan Betten. Schulden en lasten en zuivere somma. 
Opgenomen door schepen Dirksz van Sprang als voogd.  
 
RA Fijnaart inv. nr. 129/401 fol.208,208v; 24 juli 1794 
Obligatie van lening Dingena op hoeve en land tbv Maarten Biert, oud burgemeester ‘en wonend onder den 
Heijningen’ een bedrag van 2000 guldens, deugdelijk geleend. Het heeft van doen met de erfportie waarbij 
‘mede Aris Groenendijk en Dirk van Sprang’ als voogden optreden over de minderjarige kinderen Bette-Dirke. 
Ook hier wordt de hoeve en het land etc als onderpand gesteld.  
Schepenen zijn: Nic. Dane en Oostdijk, mede tekenen de voogden A. Groenendijk en D. van Sprang, schepen 
van Heijningen.   
In de marge wordt genoemd dat de obligatie is voldaan (terugbetaald, naar aangenomen uit de opbrengst van de 
verkoop van de hoeve en het land).  
 
Nadere gegevens van de voogden  
 11/12 Aris Groenendijk en Dirk van Sprang  
zie onder 8 en 9 

 
1797 
RA Fijnaart inv. nr. 115/369; 12 juni 1797 
Wij President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijbert Willemse Maris, Scheepenen van 
den Fijnaart, oirconde en kennen dat voor ons gecompareert en verschenen is, Cornelis Hendrikse Knook, 
woonende onder deezen jurisdictie in qualiteit als meede  voogd van vaderszijde over de Goederen 
aankoomende de minderjarige kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder 
deze jurisdictie gewoont en overleeden welke comparant tot het passeeren dezes behoorlijk is geauthoriseert 
door de Municipaliteit alhier bij marginaale appostille op de desweegens gepresenteerde Requesta in dato 14 
maart 1797 en verklaarde derhalven in zijnen voorschr. qualiteit tot cedereren, Transporteeren en met volle 
Regt van eigendom op en over te geeven aan ende ten behoeve van Pieter Jansse Burgers woonachtig in den 
polder den Ruijgenhil onder de Willemstad meede voogd in deeze dog alzo acceptant of kooper die present 
zijnde in veste… 
 
RA Fijnaart inv. nr. 115/369; Obligatie en hypotheekbrief 12 juni 1797 
Compareerden voor Scheepenen van den Fijnaart, Cornelis Arijsen Maris, Bouwman woonagtig onder deeze 
jurisdictie dewelke hij dezen bekende en verklaarde wel en deugdelijk schuldig te weezen aan Pieter Jansse 
Burgers woonagtig in den polder den Ruijgenhill onder de Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook woonende 
onder deeze jurisdictie in qualiteit als voogden van vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige 
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kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en 
overleeden en zulks ten behoeven van gezegde kinderen … 
 
RA Fijnaart inv. nr. 115/369; Verkoop/betaling ‘plaisante hoeve/landerijen’ 12 juni 1797 
Wij President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijbert Willemse Maris, Scheepenen van 
den Fijnaart, oirconde en kennen dat voor ons gecompareert en verschenen zijn Pieter Jansse Burgers 
woonachtig in den polder den Ruijgenhil onder de Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook woonende onder 
deeze jurisdictie in qualiteit als voogden van vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige 
kinderen wijlen Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en 
overleeden, welke comparanten tot het passeeren deezes behoorlijk zijn geauthoriseert door de Municipaliteit 
alhier, bij marginaale appostille op hunne desweegens gepresenteerde Requeste in dato 14 maart 1797 en 
verklaaren derhalven in voorschreeven qualiteit te Cedeeren, Transportenen en met volle regt van eigendom op 
en over te geeven aan en ten behoeve van Cornelis Arijse Maris, 
 
1797 

13.  Pieter Jansse Burgers 
14.  Cornelis Hendrikse Knook 

 
Nadere gegevens van deze voogden: 
Pieter Jansse Burgers, ged. Fijnaart 20-02-1755, overl. vóór 1812, zoon van Johannes (Jan) 
Pietersz Burgers en Elisabeth Jansdr Maris. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd Fijnaart 13-04-1778 met Anna Pieternella Punt (eerder weduwe 
Hendrik Knook), ged. 21-01 1748, overl. 18-12 1824 te Willemstad; dochter uit het gezin met 
14 kinderen van Jan Leendertsz Punt161 (1715-1791) en Helena Cornelisdr Koomans (1724-
1793) te Fijnaart.  
Uit het huwelijk van Pieter Burgers en Elisabeth Maris: 7 kinderen. Van Pieter Burgers is mij  
geen bestuurlijk gegeven bekend. Familiebanden naar Dingena zijn niet duidelijk geworden. 
 
Cornelis Hendrikse Knook 
Het gaat hier om een kleinzoon van voogd nr. 2 met dezelfde naam: Cornelis Hendriksz 
Knook II (1766-1810). Cornelis Knook is bouman ‘onder Fijnaart’ en trouwt 6 april 1788 in 
Klundert met Elsje Jacobsd Korteweg (1765-1822). Het gezin krijgt 9 kinderen. Via 
grootvader Cornelis Hendriks Knook (1709-1777), diens moeder Lavijna Dirke Herberts 
Grootenboer (1675-1748) en vader Hendrik Joosten Knook (1672-1725) is mogelijk de 
familiaire verbinding met Dingena Dirke te leggen. Van Cornelis Hendrikse Knook heb ik 
geen gegevens over bestuurlijk of kerkelijk leidinggeven kunnen vinden.  
 
1799 
Uit de margeaantekening van RA Fijnaart 633 uit 1783 
‘Uitgen.’ Den 21 juni 1799 hier voor gen. copie ackt voor Adriaan Radewalt en Wm de Lint, als voogden over 
de minderjarige kinderen van Dingena Dirke. 
 
Uit SA Fijnaart, inv. nr. 636, folio 87v, Testament Dingena Dirke, weduwe Jan Betten  
6 maart 1796 konden we opmaken dat beide voogden in/onder Klundert woonden. Omdat 
‘onder Klundert’ ook betekenen kan dat hij in een polder rond Klundert woonde, kan het zelfs 
een min of meer directe buurman van Jan en Dingena zijn geweest.   
‘Stellende Zij Testatrice tot Voogden over haare minderjaarige kinderen en Erfgenaamen  Adriaan Radewaal, 
woonende in de Clundert en Willem de Lint, Bouwman, woonende onder de Clundert, gevende aan dezelve 
zodanige magt kragt en gezag als aan Voogden na Regten maar eenigzins kan of…’ 

                                                 
161 Voor een index van de familie Jan Adriaanszn Punt van 1530-1819, zie http://www.jac-van-
dijk.nl/stamboom/ 
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Het zullen deze voogden zijn die administratie gevoerd hebben over de finale afhandelingen 
van de nalatenschap Betten-Dirke 

15.  Adriaan Radewalt 
16.  Wim de Lint 

 
Nadere gegevens van deze voogden: 
Voor Adriaan Radewalt doen zich twee mogelijkheden voor:   
Adriaan Radewalt I, Klundert 1737-1817, zoon van Teunis Radewald en Adriana Lijdes. Hij 
trouwt in Klundert 12 april 1767 Cornelia Grootenboer (1736-1797). Adriaan I is in 1799 op 
de leeftijd van 62 jaar, wat voor een voogdfunctie wel mogelijk is. Hij werd 80 jaar oud. 
  
Adriaan Radewalt II, ged. Fijnaart 1765-overl.Fijnaart 1823, zoon van Christiaan Radewalt 
en Adriana den Engelsen. Hij trouwt in Fijnaart 2 mei 1802 met Neeltje (Neltie) de Leeuw. 
Zij testeren 29 juli 1802, SA Fijnaart 637 fol. 80. Adriaan II is in 1799 op de leeftijd van 36 
jaar, wat ook voor een voogdenfunctie tot de mogelijkheden behoort.  
Omdat in de marge-aantekening niet wordt vermeld waar deze laatste twee voogden woonden, is dit geen 
keuzecriterium. We komen iets meer te weten via breder internetonderzoek: op 6 mei 1820 is ene Adriaan 
Radewalt getuige bij de huwelijkssluiting van Abraham Kats en Adriana Catharina van den Berg.  In de akte is 
vermeld, dat Adriaan een Fijnaartse meester wagenmaker was en 56 jaar oud. Dit blijkt dan Adriaan II.  
Via onderzoek van de uitgebreide familiebetrekkingen stelde ik vast dat ook hier via het voorgeslacht (Jan Dirk 
Hendriks en Cornelia Gootenboer162) en hun nazaten een familiaire band met Dingena Dirke mogelijk is.  
Vooral door de aantekening in Dingena’s testament dat Adriaan ‘Radewaaal’ in Klundert 
woont, valt de keuze op Adriaan Radewalt I. Hierna zien we deze keuze bevestigd. 
 
Wim de Lint 
Van Willem de Lint weten we dat hij bouman is ‘onder de Clundert’. Het gaat om Willem 
Cornelisz de Lint (1734-1804), zoon van Cornelis Janse de Lint en Maria Adams Boot. 
Willem trouwde in Klundert in 1765 met Lijntje Knook (1737-1821), door wie de directe 
verbinding met de families Knook, Grootenboer en Leest opnieuw de keuze voor deze voogd 
vanwege een familieband met Dingena bepaald kunnen hebben. Willem Corneliszn de Lint 
was in Klundert vaandrig van de Schutterij163 en werd 70 jaar. .  
 

 
 
                                                 
162 Zie voor de familie Grootenboer http://www.drogtrop.com/jan_claesz_elant%20generatie%20a/#5615  
163 Zie J. de Lange, De Nederlandsche schutterij, Deventer 1831 of de gedeeltelijke weergave ervan op de 
website dbnl, literatuur uit Nederland en Vlaanderen: http://www.dbnl.org/tekst/_ned025nede01_01/index.php. 
De schutterij bestond uit een groep burgers die semi-militaire taken op zich genomen hebben om de inwoners 
van dorp of stad te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. Zo 
was de schutterij een steun voor het lokale gezag, mede omdat de officieren werden benoemd door het 
stadsbestuur. Een vaandrig draagt en ‘verdedigt’ het vaandel, de vlag die voor het geheel van de schutterij staat.  
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Het gaat maar door met die voogden… 
Nadat ik meende het voogdenonderzoek te hebben afgerond en mij opmaakte ten slotte de 
vragen te beantwoorden die ik hiervoor uitvoerig heb gesteld met betrekking tot het beheer 
van de erfenis en hoe de erfporties aan de kinderen toekwamen, heb ik nog een forse tijd 
besteed het Schepenarchief van Fijnaart aan een nauwkeurige doorzoeking te onderwerpen.  
 
Mijn zoekparameters waren: Fijnaart, 1790-1815 en Schepenbank Fijnaart. Alles wat daarbij 
aan schepenbankregisterhits naar voren kwam, heb ik systematisch doorgewerkt. 30 stuks aan 
criminele rollen, dingdrollen, vestboeken, vest- en obligatieboeken, registers van openbare 
verkoop van onroerend goed, een resulutie en apostilleboek, registers van allerhande zaken, 
registers van taxaties, procuraties, autorisaties, infortmaties, visitaties, registers van 
huwelijksvoorwaarden, testamenten, codicillen, scheidingen, delingen, uitkopen, registers 
vanwege tweede huwelijken, met betrekking tot boedels, boedelinventarissen, 
boedelrekeingen, weesrekeingen. Het is er allemaal! Uren en uren werk om er doorheen te 
komen, maar o zo boeiend.  
 
Prachtige akten komen op die wijze voorbij. De hele staat en inventaris van de Fijnaartse 
meester-dokter en apotheker Coenraad Rijvenberg, met alle klanten die hem bij zijn dood nog 
geld schuldig waren vanwege artsenhulp en medicijnen. Hij voerde een huisapotheek, zoals 
zo vaak gebeurde. De medicamenten worden bij name genoemd alsook zijn hele huishouden. 
Het verhaal over de testamenten en daarin aangetroffen fouten na het overlijden van ds. 
Philippus Van Dueren, de aanstelling van zijn voogden en de latere weesrekeningen. Vooral 
de Registers van testamenten SA Fijnaart 635-637 vormen een rijke historische bron en er zijn 
alfabetische indexen achterin. En dat allemaal met een zo grote letter als je maar wilt, gewoon 
thuis achter de computer met een kopje koffie... RAWB is een rijk archief!  
 
1799  
In SA Fijnaart 637 trof ik op deze wijze onverwacht een nieuwe set voogden aan inzake de 
kinderen van ‘nu wijlen’ Dingena Dirke in huwelijk verwekt bij wijlen Jan Betten. 
Waarschijnlijk vanwege de leeftijd van de Klundertse Adriaan Radewalt hebben deze 
voogden zich van hun taak gekweten door toch maar alvast een subsituut te stellen in het 
geval een of beiden overlijdt. Zo worden er aan de al lange lijst van 16 voogden nog eens 
drie! toegevoegd, te weten: 
 

17.  Jan Stoffelse Vermeulen (onder de Klundert) 
18.  Adriaan Jacobse Korteweg (in de Klundert) 
19.  Leendert Meeuwisse van Dis (polder de Nieuwe Fijnaart) 

 
Hier volgt de getranscribeertde tekst SA Fijnaart inv. nr. 637 fol. 8 rto vervolgens de akte.  
‘Compareerde voor Scheepenen van de Fijnaart Adriaan Radewalt en Willem de Lint in en onder de Klundert 
woonagtig. Te kennen geevende dat zij bij den mutuaal testamenten van nu wijlen Dingena Dirke weduwe wijlen 
jan Bette op geregt en gepasseert voor scheepenen en st. secretaris alhier den 6 maart 1796 tot voogden over 
haar minderjarige kinderen en erfgenaamen zijn aangestelt geworden en dat wel uit magt van assumptie en 
surrogatie. Ingevolge van welke magt, zij comparanten over de gezegde kinderen en erfgenaamen verklaaren te 
committeeren en aan te stellen tot voogden neffens haar en ook na hun overlijden de perzoonen van jan 
Stoffelsen Vermeulen woonende onder de Klundert en Adriaan jacobse Korteweg woonende in de Klundert dog 
een van beiden komende te overlijden of reeden van weijgering waarom deze voogdijschap niet kan op zule 
neemen weet in te brengen, in zodanig geval in deszelfs plaats zal worden opgevolgt door Leendert Meeuwisse 
van Dis, woonende in den polder den Nieuwen Fijnaart onder deeze jurisdictie geevende aan dezelve en aan jder 
afzonderlijk zodanige kragt en gezag als aan voogden van Regten maar enigzints kan of mag gegeeven worden 
en speciaal de magt van assumptie en surrogatie. Aldus gedaan en gepasseert ter secretarie van den Fijnaart 
dezen 20 juni 1799 ter presentie van de scheepenen Huibert Willemsen Maris en jan Versluijs.  
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Schepenbankarchief Fijnaart 0637. Register van testamenten en codicillen, scheidingen, 
delingen en uitkopen en huwelijksvoorwaarden, januari 1799-1810  Adriaan Radewalt en 
Willem de Lint acte van surrogatie (vervanging indien nodig) fol. 8 rto 20 juni 1799 
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Nadere gegevens van deze voogden: 
Jan Stoffelse Vermeulen (Klundert 1749-Klundert 1817) is de zoon van Stoffel Abrahamsz 
Vermeulen (1718-1782) en Mechelina Jansd. Ardon (1716-1797). 
Jan trouwt in 1780 met Maria van ’t Geloof (1756-1813), uit dit huwelijk in Klundert zes 
kinderen.  
Een directe familieband met Betten-Dirke heb ik niet kunnen vinden. Het feit dat Jan Vermeulen ‘onder de 
Klundert woont, kan betekenen dat het een goede bekende is die op een boerderij in de buurt woont.  
 
Adriaan Jacobse Korteweg (Zevenbergen 1751-Klundert 1816), bouwman, is de zoon van 
Jacob Adriaans Kortweg (Klundert, 1730-1796) en Teuntje Gerritsdr. Verhoef (Zevenbergen 
1711-Klundert 1755). Adriaan trouwt  1783 in Klundert  met Anna Vriendt (1752-1800) en in 
1801 met Neeltje Arijsdr Schilperoort, winkelierster (1774-1858).   
 

 
 
 

 
 

De handtekening van Adriaan Korteweg (SA Fijnaart 637 fol. 129 rto) onder een akte van beraad in 1804 
  
Hier is wel een familiaire duiding mogelijk. Adriaan is namelijk de broer van Elsje Jacobse Kortweg (zelfde 
vader Jacob Adriaans Kortweg, maar tweede vrouw Maria Dankertsdr. Biert (Willemstad 1731-Klundert 1804)), 
welke verbinding met Dingena onder voogd nr. 2 is gegeven, zie daar: Cornelis Hendrikse Knook en diens 
kleinzoon Cornelis Hendriksz Knook II (1766-1810). Cornelis Knook is bouman ‘onder Fijnaart’ en trouwt 6 
april 1788 in Klundert met Elsje Jacobsd Korteweg (1765-1822).  
 
Leendert Meeuwisse van Dis, ook wel: Leendert van Dis Meeusz. (Fijnaart 21 juli 1771-
Fijnaart 5 juni 1852). Een uitgebreide beschrijving van zijn leven is te vinden bij de bekende 
Van Dis-genealoog Dr. Ir. J. Mac Lean in DE DESCENDENTEN VAN LEENDERT 
MEEUSSE VAN DIS (1703—1774), De Brabantse Leeuw 1973, uit welk artikel ik citeer via 
http://www.thuisinbrabant.nl/object/de-brabantse-leeuw/1055): 
‘Leendert van Dis Meeusz., ged. Fijnaart 21 juli 1771 (get. Leendert van van Dis en Catalijna van Dis), 
bouwman, tr aldaar 5 juni 1852, tr. tweemaal: 1. Klundert 11 maart 1798 Cornelia de Lint, geb. 12, ged. Klundert 
14 juni 1772, tr. Fijnaart 8 aug. 1816, dr van Willem, ouderling, schepen vanaf 1778, weesmeester 1763/7, 1773, 
vaandrig der schutterij, en Lijntje Knook; 2. Fijnaart 13 mei 1818 Adriana Burgers, ged. Willemstad 8 febr. 
1778, t Fijnaart 6 febr. 1867, dr van Adriaan Pietersz. en Elsje Jans Maris, weduwe van Arie Huibertsz. Punt. 
Leendert Meeuwisse van Dis, bouwman, koopt 7 gemeten 12 roe weiland in de Oude Fijnaart voor ƒ 2337 van 
Bastiaan Bouwmans (r. a. Fijnaart no 115, fol. 116 vso, 13 dec. 1798). Het echtpaar van Dis- de Lint testeert 14 
dec. 1798 voor nots G. A. van Breda (no 1857). Leendert Meeuwisse van Dis koopt 31 jan. 1807 4 gemeten 21 
roe (r. a. Fijnaart no 117, fol. 21 vso). 
Huwelijkse voorwaarden met zijn tweede vrouw 12 mei 1818 (notaris Vermeulen te Fijnaart). Leendert van Dis 
M. Lzn testeert 21 okt. 1831 (notaris Van der Poest Clement te Fijnaart). Leendert van Dis wordt geduid met 
‘grondeigenaar’.  
 
Hier is eveneens familiaire duiding naar gezin Betten-Dirke wellicht mogelijk, namelijk via families De Lint en 
Knook. 
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Voorlopig beheer van de nalatenschap 
Voogden tekenden voor een redelijk omschreven taak. De letterlijke tekst die we steeds in 
voogdijakten en ook bij die van de familie Betten tegenkomen, luidt als volgt: 
 

 
 
‘welke gehouden zullen zijn der pupillen intrest te behartigen, en van hunne administratie 
(des verzogt zijnde) te doen Reekening en bewijs’.  
Ook lezen we inzake de taak van voogden ‘om voorzien te zijn van eenige voogden om het 
intrest van hun gaade te slaan’. Baljuw, president en schepenen heten ‘oppervoogden van den 
Fijnaart’.   
 
Een fraai en uitgebreid voorbeeld van zo’n verantwoorde boekhouding vond ik in de Wees-
rekening bertreffende Adriaan Philippus van Dueren en Catharina Bane 1799-1800: 
SA Fijnaart inv. nr. 994. In dit archiefstuk wordt uitgaande van testament en boedelbeschrijving, voorzien 
van allerhande brieven en rekeningen, inhoudelijke en financiele verantwoording door de voogden afgelegd aan 
de oppervoogden van Fijnaart. Een zeer overtuigende illustratie van vele zaken die door mevr. Wijsenbeek-
Olthuis beschreven worden. Dit is een fraai voorbeeld van wat ik zoek m.b.t. de nalatenschap Betten-Dirke. 
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Een voortgaande zoektocht 
Wanneer wet- en weeskamer uitgesloten zijn en voor het speciale deel van administratie en 
beheer van de nalatenschap niet bevoegd tot documenteren, komt de vraag op wie daarvoor 
dan wel de verantwoordelijkheid droeg. De gevolgen van de seclusie sluiten voor het 
archiverende en controlerende deel de oppervoogden van Fijnaart buiten en uit. Maar er 
werden wel degelijk beslissingen over de vijf minderjarige kinderen Betten-Dirke genomen.  
 
De voogden moesten minimaal over huisvesting, leeftocht en het kindsdeel (de legitieme 
portie die tijdelijk aan hen werd toevertrouwd) met elkaar en naar ik aanneem met naaste 
familieleden overleg plegen en beslissingen nemen. Werden zulke beslissingen eigenlijk wel 
vastgelegd en werd de administratie die door voogden gedurende de periode van voogdij 
geschreven werd wel gecontroleerd en bewaard?  
 
Zouden Jan Betten en alle andere redelijk gefortuneerde burgers die ‘pottenkijkers’ buiten 
wilden sluiten en daartoe zo’n secluisie inzetten zich wel gerealiseerd hebben dat een 
familiaire controle nog wel eens veel minder gunstig kan zijn dan een onpartijdige schout en 
zijn schepenen, mede omdat zij alles moesten vastleggen? Ik ben de seclusieregel in meerdere 
Fijnaartse testamenten gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw tegengekomen, dus 
de vragen naar archivering ervan zijn wel degelijk relevant!  
 
Waren er officiële toezichthouders dan wel archiefvormers bij voogdij in het geval van 
secludie van wet- en weeskamer? Zo niet, dan zullen tijdgenoten zich toch ook gerealiseerd 
hebben, dat er geen enkele eindverantwoordelijke meer is, wanneer de voogdij en daarbij 
behorende verantwoordelijkheid door de jaren heen steeds weer op andere (voor de erflaters 
totaal onbekende!) personen zal overgaan. Wat zeker het geval is bij jonge wezen. Geen 
pottenkijkers? In zulke gevallen was de familie pas echt aan de ‘voogden overgeleverd’.  
 
Onderzoek in het archief van de Schepenbank Fijnaart begint bij het lezen van de Inventaris, 
gemaakt door G.J. van Donschot, versie RAWB, 2002. Gelet op onze vraagstelling gaan we 
uit van bronnen waar logischerwijs de koppeling met voogdij, wees- en boedelzaken 
aanwezig is. Voor de inventaris van de Fijnaartse Schepenbank is dat vooral in cap. 2.3 
Voluntaire rechtspraak en 2.4 Wees- en boedelzaken, met de daarbij behorende onderdelen. 
Het doorzoeken beperkt zich in eerste instantie tot de jaren van eventuele handeling, in ons 
geval heb ik dat gedaan voor 1749-1803/1815. Antwoorden op mijn hiervoor gestelde vragen 
heb ik na uren- en dagenlang zoeken in het Schepenarchief van Fijnaart niet gevonden.  
 
In het najaar van 1810 kwam een reglement tot stand betreffende de rechterlijke organisatie, 
ook in de departementen die wij nu West-Brabant noemen. In ieder kanton kwam een 
vrederechter. De hele op Franse leest geschoeide rechterlijke organisatie werd in mei 1811 
van kracht en bleef ook na het vertrek van de Fransen in 1813 nagenoeg ongewijzigd bestaan. 
De vrederechter had ook taken buiten het terrein van de eigenlijke rechtspraak. Te denken valt 
aan bemiddeling tussen partijen, maar ook verzegelen en ontzegelen van boedels, het 
ontvangen van of deelnemen aan beraadslagingen van familieraden o.a. over benoeming van 
voogden en curators voor afwezigen en alle zaken aangaande minderjarigen.  
Dit laat zien dat men het belang inzag van een gereglementeerd toezicht op het beheer van 
nalatenschappen en erfenissen. De familieraad (‘deliberatie’) zal in het begin van de 
negentiende eeuw, daarover spreken we inmiddels, wel degelijk een plaats hebben gehad in 
het beheer van de nalatenschap Betten-Dirke.  
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Een aantal plaatsen in Brabant kende een aparte instelling, die de bezittingen van 
weeskinderen beheerde, de eerder genoemde weeskamers. Ook wanneer er een akte van 
secliusie in het testament was opgenomen, waarin de weeskamer van voogdij werd 
uitgesloten, waren de leden van de weeskamer (weesmeesters) wel degelijk bevoegd tot de 
oppervoogdij, wat het toezicht op de door de familie aangestelde voogden inhield. In plaatsen 
waar geen weeskamer was, werden deze taken uitgevoerd door enkele schepenen. In principe 
verliep het voogdijschap van de schepenbank in de achttiende eeuw volgens dezelfde 
procedures als die van de weeskamer.164  
 
We stelden vast dat in het Schepenbankarchief van Fijnaart aangaande de voogdenadmini-
stratie betreffende de kinderen Betten-Dirke door mij niets gevonden werd. Resteert 
onderzoek naar de weeskamers in de omgeving. Vragen hieromtrent aan RAWB leverde de 
volgende nadere onderzoekslijnen op: 
 
Hoewel het inderdaad nergens staat heeft Lezen in Brabantse bronnen betrekking op de periode van 
voor 1812. 
Zoals in de tekst staat hebben de weeskamers gefunctioneerd in Brabantse (Bergen op Zoom, Breda), 
Hollandse (Klundert, Zevenbergen) en ‘zelfstandige’ steden (Grave, Willemstad). Een uitzondering is 
Prinsenland dat geen stad was, maar ook binnen de rechterlijke organisatie van wat nu Noord-
Brabant is een zelfstandige plaats innam en daardoor – zover ik begrepen heb – op gelijke hoogte 
stond als het Markiezaat van Bergen op Zoom of de Baronie van Breda, hoewel het met deze laatste 
wel banden had. De ‘Historische kaart van Noord-Brabant 1795’ onder redactie van W. van Ham en J. 
Vriens (’s-Hertogenbosch 1980) geeft in deze ingewikkelde structuur enige verduidelijking. In ‘Lezen in 
Brabantse bronnen’ is getracht een en ander versimpeld weer te geven. 
De weeskamerarchieven van Klundert, Willemstad en Zevenbergen zijn bij ons (RAWB) te raadplegen. 
Gedigitaliseerd zijn ze (nog) niet. Prinsenland en Bergen op Zoom zijn in het Markiezenhof te Bergen 
op Zoom te raadplegen.165 
 

 
 

Brabantse keuterboerderij in de achttiende eeuw 
Jacobus Cornelis Huismans (1776-1859) 

                                                 
164 Lezen in Brabantse bronnen p. 166. 
165 R. Voermans, archivaris RAWB in email 12-11 2013. 
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De weloverwogen afsluiting: onvoltooid verleden tijd 
In de testamenten van Jan Betten en Dingena Dirke is wel over voogdij geschreven, maar 
daarbij is niet gespecificeerd in een administrerende voogd en een toeziende voogd. Het is mij 
niet bekend geworden of dit een bedoeling gehad kan hebben (het zo intiem mogelijk houden 
van de voogdij), dan wel of het hier gaat om een omissie van de opstellers. Hoe dan ook, de 
vragen rond het boedelbeheer en de zorg voor de onmondige kinderen Betten-Dirke wordt 
door het tot nu toe ontbreken van concrete gegevens gestremd. Over deze situatie zocht ik ten 
slotte contact met de archivaris van het meest ‘gebruikte’ archief, RAWB, met zijn antwoord: 
 
‘Geachte heer Voermans, 
Met mijn onderzoek naar de Fijnaaartse familie Betten ben ik nu in een afrondende fase 
beland. Het zint me echter niet dat ik geen antwoord heb op de vragen naar het beheer van de 
nalatenschap met betrekking tot de vijf kinderen uit het tweede huwelijk in de periode 1799-
1811. De Schepenbank van Fijnaart geeft geen antwoorden, de onderzochte notariële akten 
evenmin. Er blijven zoals u schreef in de email van 12-11 twee grote lijnen, twee 
mogelijkheden om nog te onderzoeken over. 1. Weeskamerarchieven Klundert, Willemstad en 
(het meest waarschijnlijk) Zevenbergen in RAWB en 2. Prinsenland en Bergen op Zoom in 
Markiezenhof. Ik stel me voor dat de eerste mogelijkheid (Weeskamerarchief Klundert, 
Willemstad en Zevenbergen in RAWB) het meest logisch lijkt.  
Mijn vraag aan u is: wat kost een pilotonderzoek naar zulke voogdenadministratie kinderen 
Betten 1799-1811 in deze drie weeskamerarchiefstukken door iemand van RAWB? Ik vraag 
dit om te besluiten het boek af te ronden met of zonder deze laatste zoektocht naar gegevens.’  
 
‘Aan de hand van de inventarissen van de archieven van de daarvoor in aanmerking komende 
organen (de schepenbanken en/of weeskamers) van Fijnaart en Heijningen, Klundert, Willemstad en 
Zevenbergen kunt u bepalen welke bestanddelen u wilt (laten) raadplegen. In de betreffende 
inventarissen (te vinden via Zoeken en bladeren – Archieven – Archievenoverzicht – gemeente – lijst) 
is aangegeven of de door u gekozen bestanddelen digitaal te raadplegen zijn. Dit kan via Zoeken en 
bladeren – Bladeren in bronnen – en dan de selectiecriteria aangeven). Dit kunt u dus thuis doen.  
Niet-gedigitaliseerde bestanddelen moet u dus (zelf) (laten) onderzoeken. De personele bezetting van 
het RAWB is evenwel te gering om een dergelijk grootschalig onderzoek te verrichten. Ook is er geen 
gegarandeerd uitzicht op een positief resultaat, waarvoor dan wel de tijd in rekening gebracht moet 
worden (54,00 euro per uur ex btw, zie onze website Bezoekersinformatie – Tarieven).  Een alternatief 
kan zijn dat u uw vragen duidelijk op een A4 formuleert en dat wij onze (vaste) bezoekers op uw 
probleem attenderen. Mogelijk weten zij meer. Een  garantie op resultaat c.q. termijn waarop zij 
reageren kan ik evenwel (weer) niet geven.’ 
 
De gedachte in de afrondingsfase van dit boek opnieuw aan een dergelijk ‘grootschalig 
archiefonderzoek’ te beginnen, met onzekerheid of er wel enig resultaat zal zijn (zie ook pag. 
121 en 122), rechtvaardigt voor mij het afluiten van dit deel van de historische zoektocht naar 
de sporen van de Fijnaartse polderboer Jan Betten en zijn grote gezin.  
 
Onvoltooid verleden tijd 
Werken aan deze monografie heeft mij veel genoegen gegeven. Het spijt me wel enigszins, 
dat ik niet heb kunnen voorzien in de gegevens over de wijze waarop de vijf jongste Betten-
kinderen van een passende opvoeding werden verzekerd. Maar zoals veel in het leven, is ook 
deze familiegeschiedenis vanzelfsprekend onvoltooid. Het ligt in de bedoeling de ingezette 
lijn van vooroudermonografieën voort te zetten, dus wie weet wat er nog uit de archieven 
tevoorschijn komt. Deze verre voorvader, de Brabantse polderboer Jan Betten en zijn gezin, 
zijn mij in elk geval heel wat nader gekomen en dat is mij meer dan de moeite waard. 
Geschiedenis beschrijven, bouwt de toekomst.  
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SAMENVATTINGEN  
 
GEZINSGESCHIEDENIS JOHANNIS BETTEN  
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  (vroeg overl.) 
3. Jacob Bette  ged. Fijnaart 13-08 1758  (vroeg overl.) 
 
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 ETC.  
Isaac behoort tot mijn (jcb) voorvaders.  
 
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 Maria de Gast (Zevenbergen);  

-zoon Joost/Juste Betten/Bette/Bedde/Bodde x Anna Hurckmans (Someren)   
 II met Abeltje van Woensel (Zevenbergen) 

II. met Tanneke Nelemans 
  dochter Johanna trouwt met Leendert Crezee (Zevenbergen) 
  dochter Adriana (1790-1856) Terheijden 
  -zoon Hendrik (10-12 1791, ged. 11-12 1791 Zevenbergen, verder onbekend)  
  dochter IJda trouwt met Gerardus van Os (Terheijden)  
  -zoon Pieter Bette (09-04 1797-17-01 1799, Zevenbergen) 
deze staak van het geslacht Bette zet zich voort in Zevenbergen,Terheijden en Someren, 
waarbij met het overlijden van Joost in 1826, Johannes in 1849 (Zevenbergen) en Joost/Juste 1848 
(Someren) 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. Met het overlijden van Jacob in 1842 eindigt deze staak  
 
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 ds. 
H.P. Scholte bij hem tot theologiestudie, wordt Gereformeerd predikant in Noordeloos, gaat 
met de Afscheiding mee en vertrekt met zijn gezin in een groep Gereformeerde emigranten 
naar USA, IOWA, Pella. Hij is dan predikant van de RCA (Reformed Chrurch 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 voort in Amerika, IOWA, Pella, 
Orange City. 
 
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  en direct verwante families  
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 Johannis Betten en zijn gezin (Provilij en Dirke) 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 
• VAN DEN BERG Utrecht 
• VAN DER HAGT Bennekom/Utrecht 
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PARENTEEL VAN JOHANNIS BETTEN 
 
I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 

05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1755 te Fijnaart, gehuwd voor de kerk op 
19-05-1755 te Fijnaart met Maria (Maria) Provilij, 34 jaar oud, gedoopt (NH) op 02-03-1721 
te Klundert, overleden op 10-09-1775 te Fijnaart op 54-jarige leeftijd, begraven op 
14-09-1775 te Fijnaart, dochter van Cornelis Jans Provilij, schepen Klundert, en Baatje 
(Batije/Betje Isaks) Stelboer. 
Ondertrouwd (2) op 20-12-1778 te Fijnaart, gehuwd op 48-jarige leeftijd op 20-12-1778 te 
Fijnaart, gehuwd voor de kerk op 10-01-1779 te Fijnaart (NH) met Dingena (Dingena) Dirke, 
gedoopt 1760 te (onder) Zevenbergen, overleden op 09-12-1796 te Fijnaart. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Francijna Janse (Franklina) Betten (zie II.2 op blz. 152). 
2. Ysaac Bette(n), gedoopt (NH) op 24-07-1757 te Fijnaart, overleden voor 1759 te niet 

in de DTB's te vinden. 
3. Jacob Bette, gedoopt (NH) op 13-08-1758 te Fijnaart. 
4. Isaac Jansse Bette(n) (zie II.5 op blz. 153). 
5. Adriaan Bette, gedoopt (NH) op 08-03-1761 te Fijnaart, overleden op 04-07-1783 te 

Klundert op 22-jarige leeftijd. 
6. Joost Janszn (Josze (in 1813)) Betten (zie II.8 op blz. 153). 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Jacob Betten (zie II.11 op blz. 153). 
8. Neeltje Betten, geboren op 21-03-1782 te Fijnaart, gedoopt op 24-03-1782 te 

Fijnaart, overleden op 06-03-1784 te Fijnaart op 1-jarige leeftijd, begraven op 
10-03-1784 te Fijnaart. 

9. Neeltje Janse Bette(n) (zie II.15 op blz. 154). 
10. Maria Betten (zie II.17 op blz. 154). 
11. Jan Betten (zie II.18 op blz. 155). 
12. Janneke Betten (zie II.21 op blz. 155). 
13. Kraamkind Bette, overleden op 07-04-1794 te Fijnaart. 

 
II.2 Francijna Janse (Franklina) Betten, gedoopt (NH) op 06-06-1756 te Fijnaart, overleden op 

05-09-1812 te Dinteloord op 56-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 04-05-1781 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 
27-05-1781 te Dinteloord met Anthony Simonsen Vissers, 27 jaar oud, gedoopt (NH) op 
26-08-1753 te Dinteloord, overleden op 15-09-1812 te Dinteloord op 59-jarige leeftijd, zoon 
van Simen Vissers en Elisabeth Saarloos. 
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 op 16-11-1783 te Dinteloord. 
3. Johanna Vissers, gedoopt (NH) op 16-01-1785 te Dinteloord (getuige(n): Jan S. 

Vissers en Johanna S. Vissers). 
4. Johannus Vissers, geboren ca. 1786 te Dinteloord, overleden op 19-06-1828 te 

Dinteloord. 
Gehuwd op 04-06-1814 te Dinteloord met Apolonia Segboer, geboren ca. 1789 te 
Dinteloord, dochter van Hermanus Segboer en Heiltje Burgers. 

5. Cornelia Vissers, geboren 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, 
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geboren ca. 1790 te Dinteloord, zoon van Leendert Simonsen Vissers en Adriaentje 
van Dis. 

7. 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. 
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. 

 
II.5 Isaac Jansse Bette(n), landman, gedoopt op 25-11-1759 te Fijnaart, overleden op 29-10-1790 

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 op 17-09-1758 te Dinteloord, overleden op 28-04-1834 te 
Dinteloord op 75-jarige leeftijd, dochter van Simen Vissers en Elisabeth Saarloos. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Bette (zie III.14 op blz. 156). 
2. Simon (Simon) Bette (zie III.15 op blz. 156). 
3. Ysak Betten, gedoopt (NH) op 14-11-1790 te Dinteloord (getuige(n): (doopheffers): 

Anthony Simonse Vissers en Francijna Bette), overleden op 23-10-1819 te Dinteloord 
op 28-jarige leeftijd. 

 
II.8 Joost Janszn (Josze (in 1813)) 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 Zevenbergen, gedoopt (NH) 
op 13-08-1758 te Klundert (getuige(n): Nieske 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. In een akte van 
1795 wordt Tanneke vermeld als 'Tanneke Hendrikse de Leeuw', dochter van Hendrik 
Nelemans en Johanna De Leeuw. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maria Betten (zie III.20 op blz. 157). 
2. Johanna Betten (zie III.22 op blz. 158). 
3. Johannes (Jan) Betten (zie III.23 op blz. 159). 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Johanna (Jannigje/Jeannette) Bette(n) (Janniegie) (zie III.27 op blz. 159). 
5. Adriana Bette, geboren op 14-01-1790 te Zevenbergen, gedoopt op 17-01-1790 te 

Zevenbergen, overleden op 05-03-1856 te Terheijden op 66-jarige leeftijd. 
6. Hendrik Bette, geboren op 10-12-1791 te Zevenbergen, gedoopt op 11-12-1791 te 

Zevenbergen (getuige(n): DTB Zevenb.7). 
7. IJda (Ida) Bette (zie III.31 op blz. 160). 
8. Pieter Bette, geboren op 09-04-1797 te Zevenbergen, gedoopt op 16-04-1797 te 

Zevenbergen, overleden op 17-01-1799 te Zevenbergen op 1-jarige leeftijd. 
 
II.11 Jacob Betten, timmerman (1812), opzichter Waterstaat (1829), opzichter (1839), gedoopt 

(NH Fijnaart) op 12-03-1780 te Klundert, overleden op 24-09-1842 te Breda op 62-jarige 
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leeftijd. 
Ondertrouwd op 20-04-1805 te Breda, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1805 te Breda 
met Alida Augusta Steijlaars, geboren te Breda. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dingena Adolphina Bette, geboren op 05-10-1805 te Breda, gedoopt (Ev.Luth.) op 

06-10-1805 te Breda (getuige(n): Johanna Sophia Steylaars, geb. Meijers). Van 
Dingena zijn twee (kopie)testamenten in bezit, 1849 en 1864. Er wordt dan gesproken 
over de Nederduits Hervormde Gemeente. 

2. Johanna Sophia Bette, geboren op 12-01-1807 te Breda, gedoopt (Ev Luth) op 
18-01-1807 te Breda (getuige(n): Johanna Sophia Meijers, dat is de vrouw van A. 
Steylaars en de vader van het kindje, Johanna Sophia. Moeder was blijkbaar niet in 
staat bij de doopplechtigheid aanwezig te zijn.), overleden op 01-09-1807 te Breda, 
232 dagen oud, begraven op 03-09-1807 te Breda. 

 
II.15 Neeltje Janse Bette(n), geboren op 13-02-1787 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 18-02-1787 te 

Fijnaart, overleden op 26-06-1859 te Fijnaart op 72-jarige leeftijd. Neeltje woont met haar 
kinderen Cornelis en Maria in 1838 in Fijnaart (BS bk12p.566) en in 1852 met Dingena 
Cornelia. 
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 22-11-1805 te Fijnaart met Pieter Cornelisz van 
Dis, 25 jaar oud, geboren te Fijnaart, gedoopt op 27-02-1780 te Klundert, overleden op 
31-05-1834 te Stavenisse op 54-jarige leeftijd. Zie Brabantse Leeuw juli/aug.1973, p.110, 
Genealogie Van Dis, alsook 'Uit het verleden van Fijnaart deel 3. Deze familie is welgesteld 
geweest. Ze verkochten een hoeve voor f 16000,--. Pieter eindigde zijn leven als dagloner in 
het dorpje Stavenisse (bron: Uit het verleden van F. dl.3).In CBG is een uitgebreid dossier 
Van Dis. Zoon van Cornelis Pietersz van Dis en Antje de Man. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis van Dis, geboren op 03-08-1806 te Fijnaart. 
2. Jan van Dis, geboren op 30-09-1807 te Fijnaart, gedoopt (nh) op 11-10-1807 te 

Fijnaart, overleden op 11-03-1835 te Fijnaart op 27-jarige leeftijd. 
3. Anna van Dis, geboren op 21-10-1810 te Standaarbuiten, overleden op 01-04-1874 te 

Fijnaart op 63-jarige leeftijd. 
4. Dingena Cornelia van Dis, geboren op 15-06-1813 te Standaarbuiten, overleden op 

07-09-1892 te Fijnaart op 79-jarige leeftijd. 
5. Neeltje van Dis, geboren op 16-10-1815 te Standaarbuiten, overleden op 10-05-1834 

te Fijnaart op 18-jarige leeftijd. 
6. Cornelis van Dis, geboren op 16-03-1820 te Standaarbuiten, overleden op 

21-07-1900 te Klundert op 80-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-09-1844 te Fijnaart met Gieltje Groeneveld, 
dochter van Hendrik Groeneveld en Gieltje Meeberg. 

7. Maria van Dis, geboren op 16-02-1823 te Fijnaart, overleden op 28-03-1871 te 
Fijnaart op 48-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-07-1847 te Fijnaart en Heijningen 
met Willem Silvius, 25 jaar oud, kuiper, geboren op 09-07-1822 te Klundert, zoon 
van Nicolaas Silvius, bouman, en Kaatje Vis. 

 
II.17 Maria Betten, geboren op 06-04-1788 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 13-04-1788 te Fijnaart, 

overleden op 24-01-1837 te Klundert op 48-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-07-1806 te Klundert met Corstiaan Cornelisse 
Korteweg, 26 jaar oud, bouwman, geboren op 27-05-1780 te Klundert, overleden op 
11-12-1844 te Klundert op 64-jarige leeftijd. Zie voor genealogie Korteweg: Ir. F.A. 
Nelemans in TMWNBR dec 1991 p.250 (kopie in bezit), zoon van Cornelis Robbrechtsz 
Korteweg en Heiltje Moermans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Corstiaansz Korteweg (zie III.44 op blz. 160). 
2. Dingena Korteweg, geboren op 28-02-1808 te Klundert, gedoopt op 06-03-1808 te 
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Klundert, gegevens kinderen Korteweg Bev. Reg. Klundert 3 p.414. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-06-1838 te Klundert met Jacobus Bos, geboren te 
Etten-Leur, zoon van Gerardus Bos en Maria van Kampen. 

3. Robbrecht Korteweg, geboren op 30-04-1809 te Klundert, overleden op 05-06-1826 
te Klundert op 17-jarige leeftijd. 

4. Jan Korteweg, geboren op 15-11-1810 te Klundert. 
5. Corstiaan Robbert Korteweg, kapitein der artillerie O.I.L. Geboren op 15-07-1812 

te Klundert, overleden op 18-03-1884 te Utrecht op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 18-08-1855 te Leeuwarden met Foekje van der 
Plaats, 36 jaar oud, geboren op 18-01-1819 te Leeuwarden, gedoopt (Doopsgezind) 
op 04-04-1840 te Leeuwarden, overleden op 10-12-1876 te Amsterdam op 57-jarige 
leeftijd. Zie voor nadere gegevens gezin van der Plaats: Ned. Leeuw 1985 p.306,7 ev. 

6. Jacob Korteweg 161. 
7. Heiltje Korteweg, geboren op 12-08-1815 te Klundert, overleden op 31-01-1874 te 

Klundert op 58-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-10-1841 te Klundert met Leendert Cornelisz 
Punt, 47 jaar oud, geboren op 30-08-1794 te Fijnaart en Heijningen, overleden op 
17-02-1876 te Klundert op 81-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz Punt en 
Pieternella Hendriksd Oostdijk. 

8. Adriana Korteweg, geboren op 12-06-1817 te Klundert, overleden op 21-08-1890 te 
Klundert op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-11-1858 te Klundert met Adrianus Martinuszn 
Noteboom, geboren ca. 1819 te Fijnaart en Heijningen, overleden voor 1890, zoon 
van Martinus Robrechtsz Noteboom en Francijna Jansd Burgers. 

9. Cornelia Korteweg, geboren op 30-12-1818 te Klundert. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-07-1842 te Klundert met Pieter Timmers, 24 jaar 
oud, geboren op 01-07-1818 te Fijnaart, zoon van Simon Timmers en Fransoisia 
Janse Maris. 

10. Pieter Korteweg, geboren op 06-09-1821 te Klundert. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-05-1858 te Klundert met Adriana Maria 
Willemse, geboren te Klundert, dochter van Adriaan Willemse en Maatje Age. 

11. Izaak Korteweg, geboren op 04-01-1826 te Klundert. 
12. Johanna Maria Korteweg, geboren op 08-06-1828 te Klundert. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Klundert met Dirk Adriaan Kuijk, 
geboren 1832 te Klundert, zoon van Teunis Kuijk en Adriaantje van der Made. 

13. Robbrecht Korteweg, geboren op 04-02-1830 te Klundert. 
 
II.18 Jan Betten, Wolkammer, later kousenfabrikeur, geboren op 20-10-1789 te Fijnaart, gedoopt 

(NH) op 25-10-1789 te Fijnaart, overleden op 14-11-1820 te Utrecht op 31-jarige leeftijd. Jan 
Betten woonde bij zijn overlijden Vreeburg wijk DH 118. Zijn kinderen werden gedoopt in de 
Ger. Kerk. Begraven op 16-11-1820 te Utrecht. 
Gehuwd met Jacoba Klomp, gedoopt op 29-08-1783 te Bennekom, overleden op 05-01-1870 
te Utrecht op 86-jarige leeftijd, dochter van Anthony Klomp en Elisabetha van Breukelen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Anthonie Betten (zie III.67). 
2. Anthonie Jacob Betten (zie III.69). 

 
II.21 Janneke Betten, Bouweresse, geboren op 14-05-1791 te Fijnaart, gedoopt (NH) op 

22-05-1791 te Fijnaart, overleden op 27-02-1820 te Fijnaart op 28-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 26-04-1809 te Fijnaart, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-05-1809 te 
Fijnaart met Pieter Munters, 34 jaar oud, Bouman, gedoopt (nh) op 14-08-1774 te Fijnaart, 
overleden op 05-09-1831 te Fijnaart op 57-jarige leeftijd, zoon van Huijbert Munters en 
Catharina Hogendijk. 
Uit dit huwelijk: 
1. Kaatje Munters, gedoopt op 20-01-1811 te Fijnaart, overleden op 14-12-1827 te 
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Fijnaart op 16-jarige leeftijd. 
2. Huijbert Munters, geboren op 31-07-1817 te Fijnaart. 
3. Neeltje Munters, geboren op 16-02-1820 te Fijnaart, overleden op 16-03-1820 te 

Fijnaart, 29 dagen oud. 
4. Dingena Munters, geboren te Fijnaart en Heijningen. 

Gehuwd op 08-05-1839 te Fijnaart, gehuwd voor de kerk op 08-05-1839 te Fijnaart en 
Heijningen met Arie Steehouwer, geboren te Ridderkerk, zoon van Teunis 
Steehouwer en Neeltje Bakker. 

 
III.14 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 en Maria Belet. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Elizabeth Bom, gedoopt (NH) op 07-02-1808 te Dinteloord (getuigen): 

Johannes Bom en Elisabeth van de Linde), overleden ..-.. 1827. 
2. 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. 

3. Johannis Bom, bouwknecht, landman, geboren op 27-10-1812 te Dinteloord, 
overleden 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. 

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 Pietronella Vogelaar, geboren ca. 1815 te 
Dinteloord, dochter van Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest. 

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. 
 
III.15 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 Kaatje Van de Berght. 
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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. 
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, 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, zoon van Wijnant De Nijs 
en Anna Boon op 45-jarige leeftijd. Uit Bev. Reg. Willemstad 4/310 blijkt dat 
a. de broer van Maria: Izaak Joh. Bette (geb. Dinteloord 9-2 1824) 
b. de zus van Maria: Adriana Joh. Bette (geb. Dinteloord 7-6 1829) 
bij gezin De Nijs woonde  
a. gekomen van Dinteloord 13-1 1866 en vertrokken naar Dinteloord 26-4 1867 en  
b. idem 17-3 1866 en idem  20-3 1869.  
Uit Bev. Reg. Willemstad 4/310 blijkt dat: a. de broer van Maria, Izaak Joh. Bette 
(geb.Dirksland 9-2 1824?) en b. de zus van Maria, Adriana Joh. Bette (geb. Dirksland 
7-6 1829?) bij gezin De Nijs woonden: 
a. gekomen van Dinteloord 13-1 1866, vertrokken naar Dinteloord 26-4 1867 
b. gekomen van Dinteloord 7-3 1866, vertrokken naar Steenbergen 20-3 1869 

6. Isaac Johannis Bette, geboren op 09-02-1824 te Dinteloord, overleden op 
18-11-1867 te Dinteloord op 43-jarige leeftijd. Deze Isaak Johannis is NH en vertrok 
13-1 1866 van Dinteloord naar Willemstad. 

7. Anna Maria Bette, geboren op 26-12-1825 te Dinteloord. 
 

8. Johannis Isaac (1) (Jan) Bette, vrachtrijder, voerman (op 07-05 1885 
rijtuigenverhuurder). Johannes Izaak is op een zeker moment ook bouwknecht bij 
Jacob van Sliedrecht, zijn neef, die ook getuige bij hun huwelijk was. Geboren op 
19-03-1828 te Dinteloord, overleden 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. 

 
9. Adriana Johanna Bette, geboren op 07-07-1829 te Dinteloord, overleden op 

30-01-1911 te Buurmalsen op 81-jarige leeftijd. 
 
III.20 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. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-03-1805 te Klundert, gehuwd voor de kerk op 05-03-1805  



  
 

158 
 

te Klundert. Een van de Amerikaanse genealogieen geeft als huwelijksdatum 10 maart 1805 
Zevenbergen! Echtgenoot is 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 Bette komen 7 kinderen, zie 'De Overdracht', Klundert, 1985 p.34 
 
Opm. Twee broers Crezee, te weten Hermanus en Leendert, trouwen met twee zusters Bette, 
t.w. Maria en Johanna, voor welke vrouwen geldt: 1 vader, verschillende moeders. 
 Zoon van Johannes (Jan) Chrisee en Maria van der Heyden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Crezee, geboren op 02-06-1805 te Klundert, overleden op 11-11-1814 te 

Klundert op 9-jarige leeftijd. Er is ook een Johannes Crezee 2 juni 1805 overleden 10 
sept 1807 KLundert. 

2. Joost Crezee, geboren op 19-06-1806 te Klundert. 
Gehuwd met Catelijntje Fluijt. 

3. Maria Crezee, geboren op 05-09-1808 te Klundert, overleden op 02-04-1866 op 
57-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1830 te Klundert met Hendrik Blommers, 
geboren te Zevenbergen, zoon van Pieter Blommers en Cornelia van Meel. 

4. Neeltje (Neesje) Crezee, geboren op 25-08-1810 te Klundert, overleden op 
15-11-1865 te Lage Zwaluwe op 55-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1833 te Klundert met Hendrik Van Dam, 
geboren te Katwijk aan de Rijn, zoon van Pieter Van Dam en Hadewij van der 
Valk. 

5. Johanna Crezee, geboren op 14-09-1812 te Klundert, overleden op 09-12-1857 te 
Klundert op 45-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1836 te Klundert met Gerhard Roelfs van der 
Laan, geboren te Loppersum, zoon van Roelf Jans van der Laan en Geertje 
Bartelds. 

6. Johannes Crezee, geboren op 11-11-1814 te Klundert, overleden op 16-08-1863 te 
Fijnaart op 48-jarige leeftijd. 
Gehuwd 1842 met Tanneke Burgers. 

7. Hermanus jr. Crezee, geboren op 28-12-1817 te Klundert, overleden op 15-02-1899 
te Klundert op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-07-1841 te Klundert met Klara Van (den) 
Andel, 23 jaar oud, geboren op 04-04-1818 te Klundert, overleden voor 1849, dochter 
van Hendrik Van (den) Andel en Jacoba Hendriks. 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 10-05-1849 te Klundert met Neeltje Knook, 24 
jaar oud, geboren op 09-10-1824 te Willemstad, overleden op 16-05-1897 op 72-jarige 
leeftijd, dochter van Jan Knook, arbeider, en Jannigje Boelhouwers. 

8. Tanneke (Tanneke) Crezee, arbeidster, geboren op 04-11-1820 te Klundert, 
overleden op 02-08-1895 te Zevenbergen op 74-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1845 te Klundert met Arie Korteweg, 32 jaar 
oud, arbeider en bouwman, geboren op 01-12-1812 te Zevenbergen, overleden op 
23-04-1897 te Zevenbergen op 84-jarige leeftijd, zoon van Pieter Korteweg en Alida 
Josina de Heck. 

 
III.22 Johanna Betten, gedoopt op 03-02-1782 te Zevenbergen, overleden op 11-04-1846 te 

Terheijde op 64-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Leendert Tolenaars, pachter van 's lands impost op gedesilleerd te Zevenbergen 
en Terheijden, gedoopt op 01-05-1735 te Zevenbergen, overleden op 23-02-1826 te 
Zevenbergen op 90-jarige leeftijd. Uit overlijdensaktie van zijn vrouw Johanna blijkt dat zij 
weduwe van Leendert was, zie kopie Zevenbergen. 
 Zoon van Cornelis Tolenaars en Aaltje Koolhaas. 
Uit dit huwelijk: 
1. Alida Cornelia Tolenaars, geboren ca. 1805 te Terheijden. 
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Gehuwd op 27-07-1835 te Klundert met Nan Meijertszn Koster, geboren te 
Wieringen, zoon van Meiert Corneliszn Koster en Neeltje Nannings Klein. 

2. Hendrik Tolenaars, geboren op 08-07-1816 te Terheijden. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-07-1835 te Emmikhoven en Waardhuizen met 
Jenneke Groeneveld, 18 jaar oud, geboren op 08-07-1816 te Dussen, dochter van 
Andries Groeneveld en Christina Wilhelmina Akkermans. 

3. Cornelis Tolenaars, gedoopt te Terheijden. 
Gehuwd op 19-04-1838 te Terheijden met Cornelia Wichelhaus, geboren te 
Terheijden, dochter van Abraham Wichelhaus en Jannetje Kooijmans. 

4. Josina Tolenaars, geboren te Terheijden. 
Gehuwd op 31-12-1848 te Terheijden met Willem Sodderland, geboren te 
Terheijden, zoon van Johannes Anthonij Sodderland en Helena Schuller. 

 
III.23 Johannes (Jan) Betten, arbeider (journalier), geboren op 02-11-1783 te Zevenbergen 

(gezindte: N.H.), 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, dochter van Nicolaas De Gast 
en Elizabeth Rijken. 
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 07-09-1834 te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk op 
07-09-1834 te Zevenbergen (Ger.) 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 Joost (getuige(n): NH Dopen 1776-1811 (deel 7)), overleden op 
22-01-1848 te Someren 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. 

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, overleden op 
18-05-1838 te Zevenbergen op 23-jarige leeftijd. Nicolaas verhuist op 20 mei 1826 
naar Standaarbuiten. 

4. Hendrik Betten/Bodde, geboren op 11-01-1815 te Zevenbergen, overleden op 
24-02-1815 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 te Zwalue? 
Uit Bev. Reg. Zevenbergen 4713/19 blijkt dat Neesje Bette (Bedde) ongehuwd is en 
hervormd, en als dienstbode woont bij Leendert Ruyssenaars en Adriaantje Nelemans. 

7. Elizabeth Betten/Bedde, overleden op 08-10-1817 te Zevenbergen. 
 
III.27 Johanna (Jannigje/Jeannette) Bette(n) (Janniegie), geboren op 19-08-1787 te Zevenbergen 

(gezindte: NH), overleden op 18-07-1857 te Zevenbergen op 69-jarige leeftijd.  
 Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1813 te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk op 

26-05-1813 te Zevenbergen (NH) met Leendert (Leonard (in 1813)) Crezee, 29 jaar oud, 
geboren te Zevenbergen, gedoopt op 08-06-1783 te Zevenbergen, overleden op 17-01-1838 te 
Zevenbergen op 54-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk Crezee zijn zes kinderen, zie De 
Overdracht, Klundert, p. 38, jan. 1985 zie ook kopie Zevenbergen 4713/6! Zoon van 
Johannes (Jan) Chrisee en Maria van der Heyden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik Adriaan Crezee, geboren op 09-10-1813 te Zevenbergen. 
2. Jan Crezee, geboren op 09-10-1813 te Zevenbergen, overleden op 22-03-1824 op 

10-jarige leeftijd. 
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3. Tanneke Crezee, geboren op 15-11-1814 te Zevenbergen, overleden op 21-06-1852 
te Zevenbergen op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd ..-..-1848 met Jan De Frel. 

4. Joost Crezee, geboren op 21-12-1817 te Zevenbergen, overleden op 21-07-1849 te 
Zevenbergen op 31-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-12-1846 te Klundert met Krijna Van Dommelen, 
23 jaar oud, geboren op 22-03-1823 te Stavenisse, overleden 1849, dochter van Pieter 
Van Dommelen en Geertrui Van den Berg. 

5. Pieter Crezee, geboren op 12-01-1819 te Zevenbergen, overleden op 16-01-1819 te 
Zevenbergen, 4 dagen oud. 

6. Maria Crezee, geboren op 18-08-1820 te Zevenbergen, overleden op 02-03-1852 te 
Zevenbergen op 31-jarige leeftijd. 
Gehuwd ..-..-1851 met Arie Barel. 

7. Hendrik Crezee, geboren op 17-08-1822 te Zevenbergen, overleden op 28-12-1871 
te Zevenbergen op 49-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-11-1852 te Zevenbergen met Johanna Martina 
Quist, geboren te Oude en Nieuw Vossemeer, dochter van Johannes Quist en 
Elizabeth Vroon. 

8. Johannes Crezee, geboren op 29-04-1826 te Zevenbergen, overleden op 22-03-1827 
te Zevenbergen, 327 dagen oud. 

 
III.31 IJda (Ida) Bette, geboren op 22-12-1795 te Zevenbergen, gedoopt op 25-12-1795 te 

Zevenbergen, overleden op 08-04-1867 te Terheijden op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1818 te Terheijden met Gerardus (Gerrit) van Os, 
geboren te Dussen, zoon van Willem van Os en Geertruij van Hofwegen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joost van Os, geboren ca. 1820 te Terheijden. 

Gehuwd (1) op 18-06-1841 te Hooge en Lage Zwaluwe met Johanna de Rooije, 
geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, dochter van Pieter Janse de Rooije en 
Theuntje Janse Dubbelman. 
Gehuwd (2) op 03-05-1861 te Terheijden met Maria Pieternella Roest, geboren te 
Sluis, dochter van Pieter Roest en Maria Jacoba Schelleman. 

2. Wilhelmina Geertruida van Os, geboren ca. 1825 te Terheijden. 
Gehuwd (1) op 01-05-1846 te Terheijden met Willem Adrianus Nelemans, geboren 
te Terheijden, zoon van N.N. Nelemans en Jennigje Nelemans. 
Gehuwd (2) op 04-12-1876 te Terheijden met Arie van der Hoeven, geboren te 
Hooge en Lage Zwaluwe. 

 
III.44 Cornelis Corstiaansz Korteweg, geboren op 01-04-1807 te Klundert, overleden op 

23-03-1895 op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02-10-1834 te Klundert met Tanneke Martinusdr 
Noteboom, dochter van Martinus Robrechtsz Noteboom en Francijna Jansd Burgers. 
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 27-10-1864 te Klundert met Sijke Versluijs, geboren ca. 
1823 te Klundert, dochter van Pieter Versluijs en Adriaantje Bresijn. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Corstiaan Cornelisz Korteweg, geboren op 16-02-1835 te Klundert, overleden op 

18-03-1836 te Klundert op 1-jarige leeftijd. 
2. Corstiaan Cornelisz Korteweg, geboren op 30-04-1837 te Klundert, overleden op 

27-05-1861 te Klundert op 24-jarige leeftijd. 
3. Martinus Franciscus Cornelisz Korteweg, geboren op 04-06-1838 te Klundert, 

overleden op 28-09-1838 te Klundert, 116 dagen oud. 
4. Francina Korteweg, geboren op 23-06-1839 te Klundert, overleden op 26-02-1921 te 

Orange City (IOWA) op 81-jarige leeftijd. 
5. Martinus Cornelisz Korteweg, geboren op 22-06-1841 te Klundert, overleden op 

06-02-1860 te Klundert op 18-jarige leeftijd. 
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6. Maria Cornelisd Korteweg, geboren ..-.. 1842. 
 
III.53 Jacob Korteweg, geboren op 20-04-1814 te Klundert. 

Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 12-10-1854 te Dinteloord met Sija Anna Vogelaar, geboren 
ca 1825 te Dinteloord, overleden op 24-03-1860 te Klundert, dochter van Simon Vogelaar en 
Helena Janse Vogelaar. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Helena Korteweg, geboren op 12-08-1855 te Klundert. 
2. Helena Maria Korteweg, geboren op 25-02-1857 te Klundert. 
3. Sija Anna Korteweg, geboren op 21-11-1858 te Klundert, overleden op 03-09-1861 

te Klundert op 2-jarige leeftijd. 
 
III.67 Jan Anthonie Betten, grutter (schutter bij Mobiele Schutterij Utrecht), geboren op 

03-06-1811 te Utrecht, gedoopt op 09-06-1811 te Utrecht, overleden op 15-07-1855 te Utrecht 
op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1836 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 11-05-1836 
te Utrecht met Cornelia Maria van den Berg, 28 jaar oud, gedoopt (Geref.) op 20-03-1808 te 
Utrecht, overleden op 25-05-1863 te Utrecht op 55-jarige leeftijd, dochter van Evert van den 
Berg, winkelier, en Anthonia van Doorne. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Jacoba Betten, geboren op 16-09-1837 te Utrecht, overleden op 09-10-1912 

te Harmelen op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1860 te Utrecht (getuige(n): Dammes van der 
Waal Spruijt, apotheker (30); Jacobus GammDun, Renkum, cand. godgel. (23); 
Hendrik Meijster, student godgeleerdheid (30); Joh. Abr. G. van Wijk, Wijk bij 
Duurstede, doctor godgeleerdheid (23)) met Gerrit Viveen, 26 jaar oud, geboren op 
10-08-1833 te Utrecht, overleden op 04-08-1920 te Harmelen op 86-jarige leeftijd, 
zoon van Johannes Viveen en Hendrika Johanna Meijster. 

2. Everdina Anthonia Betten, geboren op 19-05-1839 te Utrecht, overleden op 
13-12-1898 te Groningen op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-07-1864 te Utrecht met Willem Vliegenthart, 27 
jaar oud, beroepen predikant te Overlangbroek, later tot overlijden predikant te 
Groningen, geboren op 01-12-1836 te Dordrecht/Zwijndrecht, overleden op 
11-07-1904 te Groningen op 67-jarige leeftijd, zoon van Leendert Vliegenthart, 
oliefabrikant, en Dingena 't Hooft. 

 
III.69 Anthonie Jacob Betten, winkelier, theologiestudie, Chr.Gereformeerd predikant Noordeloos, 

wordt afgescheiden predikant (Scholte,Utrecht/Van Raalte 1834), met groep Scholte in 1847 
met vijf kinderen naar Pella IOWA, geboren op 19-07-1813 te Utrecht, overleden op 
06-12-1900 te Orange City, Sioux County, Iowa,USA op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-02-1834 te Utrecht met Jacoba Hermiena van der Hagt, 
23 jaar oud, geboren te Utrecht, gedoopt (Geref.) op 05-12-1810 te Utrecht, dochter van 
Hermanus (Harm) van der Hagt en Jacoba van Steenwijk. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Hermanus Betten, geboren op 06-01-1835 te Utrecht, overleden op 07-06-1835 

te Utrecht, 152 dagen oud. 
2. Jacoba Betten, geboren op 06-04-1836 te Utrecht. 
3. Jan Betten, geboren op 14-08-1838 te Utrecht. 
4. Hermanus Betten, geboren op 28-07-1840 te Utrecht, overleden op 17-09-1840 te 

Utrecht, 51 dagen oud. 
5. Hermanus Betten, geboren op 13-08-1841 te Utrecht. 
6. Antonie Jacob Betten, geboren op 16-09-1843 te Noordeloos. 
7. Gerrigje Betten, geboren op 25-03-1846 te Noordeloos. 
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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. 
Landbouwer.  

 
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, polderboer en ingelande 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. 
 Landman. 
 
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. 
 Landbouwer (pachtboer), 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. 
 
N.B. De erop volgende drie geslachten zijn vanwege privacy niet in dit boek opgenomen. 
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BIJLAGEN, BRONNEN, LITERATUUR EN REGISTERS 
 
BIJLAGE I  
BRABANTSE BRONNEN 
 
 
Stukken uit het Schepenbankarchief Fijnaart betrekking tot Jan Betten en zijn gezin 
 
 
M.B.T. JAN BETTEN 
1.  
SA Fijnaart, inv.nr. 365 fol. 125 r en v. (Vestboek 1749-1757), 21 mei 1753   
Verkoop- en acceptatieakte: Anthony van Deventer te Prinsenland verkoopt aan Jan Betten te 
Fijnaart een huis met toebehoren, gelegen aan de Oude Fijnaartse dijk met nader geduide 
belendingen, 122 Rcijns en erve; voor de somma van 22 guldens.  
Schepenen: Cornelis Versluijs en Gerrit Moelaart; secr. P. Panneboeter 
Zie pag. 14,15. 
 
M.B.T. JAN BETTEN EN MARIA PROVILIJ 
2.. 
SA Fijnaart, inv.nr. 628 fol.73; 1 mei 1755 (marginale aantekening div. jaren, o.m. 1777)  
Maria Provilij, weduwe en boedelhoudster van Nicolaas Leest regelt de nalatenschap van 
haar overleden man ten goede van haar kinderen (kindsdeel), en haar/hun deel in de redelijk 
omvangrijke boedel ‘hoeve en landerijen staande ende gelegen in den nieuwen Fijnaart’ (ten 
quohiere van belasting bekent op fol. 224 verso), en nog 10 Gemeten en 174 ¾ R land 
geleegen den vierde Caveel van den polder den Ouden Fijnaart (Quoh. Fol. 64); verder 
voogdschap van haar toekomstige man Jan Betten en huwelijkscontract met Jan Betten.  
Schepenen: Jacobus van Gelder, Cornelis Versluijs; Joost Knoock; I. de  een;  secr. P. 
Panneboeter.  
Zie pag. 16. 
 
3.  
SA Fijnaart, inv.nr. 400 fol.48; 9 mei 1761 / 17 nov. 1767 /12 juni 1797 (zie nr. 6) 
Transport van een obligatie  van fl. 7500 van wijlen Nicolaas Leest naar Jan Betten in 
huwelijk met Maria Provilij. 
Zie pag.37. 
 
4.  
SA Fijnaart, inv.nr. 366 fol.87,87v,88,88v; 18 februari 1762 / 14 juni 1762  
Jan Bette cedeert en transporteert aan Andries Prinse een huis en 65 ½ roede cijnserve aan 
de Oude Fijnaartse dijk (Quohier fol. 172 verso); idem verklaart hij verkocht te hebben aan 
Andries Prince, die met zijn handtekening de koop verklaarde te accepteren; de 65 ½ roede is 
in twee bepaalde percelen. Totaalbedrag (150 gulden) en betaalregeling worden vastgelegd 
alsook de vrije inwoning van Jacobus Betten, gedurende zijn leven, de koper zal voor Jacobus 
zorgen in gezondheid en ziekte, zijn linnen en wollen goed laten wassen en strijken en dus van 
al het nodige, ook groente uit de eigen tuin (den hof) te voorzien, uitgenomen (dus zonder) de 
kost en drank en kleding, wel weer het herstellen van de kleding, waarvoor een behoorlijke 
akte wordt opgesteld. Ook wordt een behoorlijke reparatie van het huisje genoemd. Het 
geheel voor de somma van 150 gulden. 
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Schepenen: J. van Doorn (baljuw), Joost Knook, Nicolaes Hartvelt Hendrick Jansen Oostdijk; 
secr. P. Panneboeter. 
Verkoopacte en voorziening Jacobus Betten: Baljuw Van Doorn, schepenen Jacob van der 
Linden en Nicolaas Hartvelt.  
Zie pag. 39,40. 
 
5. 
SA Fijnaart., inv. nr. 389 fol.3; 1 april 1762 
Jan Betten verklaart voor Baljuw, burgemeester en schepenen van Fijnaart dat hij de 
nalatenschap van zijn vader Jacobus Betten nog niet wil aanvaarden en tijd van beraad 
vraagt, dit in verband met de geringe opbrengst bij verkoop en mogelijk onbekende schulden. 
Zie pag. 41. 
 
6.  
SA Fijnaart inv.nr. 400 fol.148v; 17 nov. 1767 (met marginale aantekening 12 juni 1797) 
Jan en Maria beschrijven samen voor Baljuw en schepenen de obligatie (schuldbekentenis van 
een lening) van 7500 gulden, geleend van Jan Maris senior te Willemstad 16 oktober (j.l.?), 
spreken rente en aflossing af, 1ste rente (en aflossing?) 16 oktober 1768. Zekerheden worden 
gesteld in de personen, hoeve en het land van Jan en Maria (Nieuwe Fijnaart quohiernr. 224), 
het vastliggende kapitaal van kindsdeel kinderen Leest wordt genoemd en de heer Adriaan 
Panneboeter (ws. als toeziend voogd) volgens obligatietransport 9 mei 1761 (boedel Leest) 
Schout en Schepenen: Baljuw Van Doorn, schepenen Willem Maris en Joh. Lips; secr. M. van 
Rijssen. 
De marginale aantekening stelt (gegrost) 12 juni 1797, akte getoond aan schepenen van de 
Fijnaart, dat de obligatie en en rente zijn afgelost, wie tekent is zeer onduidelijk leesbaar, 
Schepenen L.H. Oostdijk, J.W. Maris secr. Verweelius.  
Zie pag. 50. 
 
7.  
SA Fijnaart, inv.nr. 630 fol.156-159 en verso; 5 oktober 1768 
In het huwelijkscontractdeel van SA inv.nr. 628 fol.73 was de uiterste wil van Jan en Maria 
opgenomen, daarin de bepaling dat de gemeenschap van goederen alleen zou plaats hebben 
ingeval de bruid (Maria P., weduwe Nicolaas Leest) voor de bruidegom (Jan Betten) zou 
komen te overlijden en niet in geval Jan B. voor Maria zou komen te overlijden. Deze 
bepaling werd opgenomen om te voorkomen dat de helft van de boedel naar de ouders van 
Jan Betten zou gaan (Jacobus Betten en Francijntje Knook) ingeval Jan Betten zou komen te 
overlijden zonder kinderen na te laten. Dit zou zeer ten nadele van Maria Provilij en haar 
kinderen (Cornelis, Jan, Laurens en Baatje Leest) zijn. Dit nieuwe testament is een testament 
op de langstlevende met enkele bepalingen over de verdeling van kleren, goud en zilver en 
aanwijzing van voogden. Als (toeziend) voogden worden aangesteld Isaac Provilij (onder de 
Klundert) en Cornelis Provilij (onder de jur. Fijnaart), broers van Maria. Hier wordt ook een 
acte van seclusie opgenomen en alle ‘macht ende authoriteit’ wordt bij de administrerende en 
toeziende voogden gelegd.   
Schepenen: Willem Maris en Joh. Lips. 
Zie pag. 50. 
 
8. 
SA Fijnaart, inv.nr. 401 fol.28,29; 27 februari 1777 (marge: voldaan get. door schepenen 
en secretaris van den Fijnaart Maarten Biert, Nicolaas Dane, CP Van Dis,  26/28 aug. 1794) 
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Jan Bette verklaart met een obligatie ‘aan Jan Janse Maris te Willemstad wel en degelijk 
schuldig te wezen’ 1500 guldens ‘omme daar mede de leitieme portie, welke Jan Leest, zijnde 
een zoon van Maria Provilij, des comparants overleden huijsvrouw, in eerder huwelijk 
verwekt met Nicolaas Leest, uit den boedel van wijlen zijnen ouders competerende is te 
betalen. De afgesproken rente tot de aflossing toe is 3 % per jaar. Bij aflossing moet drie 
maanden van te voren gewaarschuwd worden. Jan verbindt zijn persoon en al zijn goederen 
‘die stellende ten bedwang en executie van alle Heren, Hoven, Regten en Regteren’ en stelt 
als vast hypotheekonderpand zijn hoeve, huizingen, schuure en verdere timmeragen en 
plantagen met de nombre van 74Gemeten/194Roeden Nieuwe Fijnaart, quohier fol. 224; 
alsmede 16G 33 ¾ R in de Oude Fijnaartse polder, quohier fol. 60,64 en 65 . Tevens wordt 
vermeld dat Jan Betten op deze onderpanden bij Maris te Willemstad een andere 
obligatie/hypotheekbrief heeft lopen voor 7500 guldens gedateerd 17 november 1767 zoals 
die door Jan en Maria ook voor schout en schepenen was gepasseerd.  
Present den Baluw Van Rijssen en Burgemeester Burgers.  
Zie nr. 2; pag.17 en 97. 
 
9. 
SA Fijnaart inv.nr. 632 fol.87 e.v.; 10 juni 1777 
Jan Bette maakt twee jaar na het overlijden van zijn vrouw Maria Provilij Staat en Inventaris 
(I) van zijn bezittingen op. Zwager Cornelis Cornelisse Provilij wordt tevens testamentair als 
toeziend voogd over de kinderen van zijn zuster aangesteld.  
Zie pag. 54 en 171vv.  
 
10. 
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 langstlevendentestament 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 
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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. 
 
M.B.T. JAN BETTEN EN DINGENA DIRKE 
 
11. 
SA Fijnaart, inv.nr. 401 fol.65 rto-67; 31 maart 1781 (marge: voldaan get. door schepenen 
en secretaris van den Fijnaart Maarten Biert, Nicolaas Dane, CP Van Dis,  26 aug. 1794) 
Jan Bette verklaart met een obligatie schuldig te zijn aan Maarten Biert, bouman in de Oude 
Heijningen, twee duizend Carolij guldens om daarme te betalen een onderhandse obligatie 
‘ten zijnen lasten lopende’ en ook om daarmee te voldoen de moederlijke erfportie van een 
zijnder kinderen. Jan moet van de betalingen niet alleen aan de schepenen (ter secretarie) 
maar ook aan Maarten Biert de kwitanties van die betalingen vertonen, laten registreren en 
afschrijven. Het geld moet kontant teruggegeven worden ‘aan handen van den crediteur’ 
heden over een jaar met 3% rente. Wanneer Jan het geld langer dan een jaar nodig heeft, zal 
de crediteur daar toestemming voor moeten geven en zal Jan de rente gedurende die periode 
blijven betalen. Alles moet als steeds drie maanden van te voren worden aangezegd 
(waarschouwen). De onderpandstelling is als onder 8 (SA Fijnaart 401/28,29) en ook nu 
worden de andere obligaties van 7500 en 1500 genoemd, alsook nog een kapitaal van 4778 
gulden twee stuivers twaalf penningen ten behoeven zijnder kinderen voor de moederlijke 
nalatenschap volgens akte 29 september 1777. 
Present de heer Baljuw Van Rijssen en de schepenen Hendrik Janse Oostdijk en Cornelis 
Bresijn. Secretaris is Muscrietier. (De handtekening van Bresijn vertoont kleine bevingen)   
Zie pag. 97.   
 
12.  
SA Fijnaart, inv.nr. 633 fol.71,71v,72; 8 september 1783; marge: 21 juni 1799 
Langstlevende testament van Jan Betten en zijn tweede vrouw, Dingena Dirken, opgesteld na 
de geboorte van hun eerste twee kinderen. Jan regelt daarin o.m. het kindsdeel van de nog in 
leven zijnde drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Maria Provilij en noemt die kinderen 
bij name: Francina, Ysaac en Joost. Dingena Dirke komt eenzelfde gedeelte toe als deze 
‘voorkinderen’. Ook wordt zorg gedragen voor de kinderen uit het huwelijk van Jan en 
Dingena vwb opvoeding en onderhouding tot zij ‘volwassen’ zullen zijn.  
Daarbij worden voogden met name genoemd: Aris Groenendijk, bouman wonende onder den 
Ruijgenhil en Dirk van Sprang, bouman wonende onder de Heijninge. 
Verder wordt de weeskamer buiten het eventuele verdelen van de boedel van Jan en Dingena 
gehouden. Dat komt toe aan de verantwoordelijkheid van voogden ten overstaan van de 
schepenen van Fijnaart.  
Aldus gedaan en gepasseert ten Huijzen van de Testateuren onder de jurisdictie van Fijnaart 
dezen 8 September 1783 present den Schepenen H.J. Oostdijk en H.W. Maris, die tekenen, 
evenals Jan Betten en de secretaris Adriaan Vishoek. Dingena zet haar handmerk, een soort D. 
In de kantlijn staat dan nog een zg. marge- aantekening: 
‘Uitgen.’ Den 21 juni 1799 hier voor gen. Copie ackt voor Adriaan Radewalt en Wm de Lint, 
als voogden over de minderjarige kinderen van Dingena Dirke. 
Schepenen: H.J. Oostdijk en H.W. Maris, secr/Adriaan Vishoek. 
Zie pag. 70. 
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13. 
SA Fijnaart inv.nr. 636 fol 29-34v; 25 november 1793 
Inventaris en taxatie (II) van de boedel en goederen van wijle Jan Betten. Schulden en lasten 
en zuivere somma. Opgenomen door schepen Dirksz van Sprang als voogd.  
Schepenen: Proviz(l)ij, onleesbaar, Kooimans, A. Oostdijk W. Verhoek.  
Zie pag. 76.  
 
14.  
SA Fijnaart inv.nr.nr. 401 fol.208,208v; 24 juli 1794 
Obligatie van lening Dingena op hoeve en land tbv Maarten Biert, oud burgemeester ‘en 
wonend onder den Heijningen’ een bedrag van 2000 guldens, deugdelijk geleend. Het heeft 
van doen met de erfportie waarbij ‘mede Aris Groenendijk en Dirk van Sprang’ als voogden 
optreden over de minderjarige kinderen Bette-Dirke. Ook hier wordt de hoeve en het land etc 
als onderpand gesteld.  
Schepenen zijn: Nic. Dane en Oostdijk, mede tekenen de voogden A. Groenendijk en D. van 
Sprang, schepen van Heijningen.   
In de marge wordt genoemd dat de obligatie is voldaan (terugbetaald, naar aangenomen uit de 
opbrengst van de verkoop van de hoeve en het land).  
Zie pag. 96. 
 
15. 
SA Fijnaart inv.nr. 401 fol. 210rto; 26 augustus 1794 (marge: 12 juni 1797 is aan de 
ondergetekenden schepenen van Fijnaart vertoond ‘de gros der nevenstaande obligatie 
gequiteerd als volgt: Maarten Biert bekent van het in de obligatie genoemde kapitaal met 
intrest betaald te hebben gekregen op 12 juni 1797. De obligatie wordt ‘geroijeert en 
gecasseert’  en was getekend door Oostdijk, Rijvenberg en H.W. Marcq… met als secreataris 
A. Vermeulen.  
De obligatie van 26 augustus 1797 is opgesteld door Dingena Dirke, weduwe Jan Betten, en 
Aris Groenendijk, schepen van Stad en Land van Willemstad alsook Dirk van Sprang schepen 
van Heijningen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Betten, zij verklaarden 
schuldig te zijn aan Maarten Biert, Burgemeester van en wonende onder de Heijningen een 
bedrag van 2000 gulden, welke hypotheek is aangegaan voor in beginsel een jaar, tegen een 
rente van 3 ½ % per jaar. Zoals steeds wordt land en goed als onderpand gegeven. Dingena 
tekent met een handmerk, verder tekenen de schepenen Groenendijk, Sprang, Dane, Van Dis, 
sect. Vishoek. Het lijkt hier om een tweede lening van hetzelfde bedrag te gaan, niet geheel 
duidelijk waarom al wordt ook wel de erfportie genoemd.  
 
16.  
SA Fijnaart inv.nr. 401 fol.212rto; 26 augustus 1794 (marge: 12 juni 1797: nevenstaande 
obligatie wordt gequiteerd, Get. Burgers en Knook, Oostdijk, Rijvenberg en Maris, secrt. 
Vermeulen.  
Als hierboven, maar dan een bedrag van f 1699:10:10 ten behoeve van de minderjarige 
kinderen van wijlen Ysaac Bette mbt de erfportie (vanwege wijlen Jan Betten, jcb). Hoeve, 
land en bezit vormen als steeds het onderpand en er zal worden afgerekend met de bekende 
rente aan de oud burgemeester Maarten Biert, waarbij ook bovengenoemde hypotheeklening 
nog wordt vermeld. Dingena tekent met een kruis als handmerk, de schepenen zijn 
Groenendijk, Sprang, Dane, Van Dis, secr. Vishoek.  
 
17.  
SA Fijnaart inv.nr. 636 fol.90; (6 maart 1796)/16 januari 1797 
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Een acte van seclusie met betrekking tot de uitsluiting van de weeskamer in eventuele 
verdeling van de boedel bij overlijden van Dingena Dirke.  
Met dit Extract uit haar langstlevende testament (RA Fijnaart 160/633) geeft Dingena onder 
meer aan dat, hoe dan ook en waar ze ook maar zou komen te overlijden, dat dan de wet-en 
weeskamer van Fijnaart niets van doen behoeft te hebben met haar boedel… De laatste zin is 
de bevestiging: Aldus voorschr. Seclusie geregistreerd in Collegio dato utsupra, wat in 
gewoon Nederlands zoveel wil zeggen als: de hiervoor beschreven uitsluiting is door dit 
college van schepenen geregistreerd (vastgelegd) op de dag die hierboven wordt beschreven, 
dus 6 maart 1796, een half jaar voordat Dingena zou overlijden.  
Schepenen: P.J. Van Tooren; L.J. Oostdijk; Jan Versluijs; C.P.Sc Dij; C.C. Bresijn; C.H. 
Knook; Corn. Van N. Ameland; C. Rijvenberg. 
 
18. 
Bij de overdracht van een eigendom in (onroerende) goederen, zoals een hoeve en weilanden worden verschillende soorten 
schepenbankakten opgemaakt. Te denken valt aan akten van openbare verkoop, van aankoop, van transport (overdracht) en van betaling. 
Soms worden onderdelen van deze transacties in een akte samengevoegd. Het begint in ons geval met de openbare verkoop, ook wel veiling 
genoemd, van de hoeve en gronden van wijlen Jan en Dingena Betten. 
SA Fijnaart inv.nr. 379 (fol.2-8v); 11 en 25 april 1797 
Deze grote en uitgebreide akte beschrijft de gang van zaken in twee zittingsdagen aangaande 
de openbare verkoop en aankoop van het onroerend goed van Jan en Dingena  gelegen in de 
polders Nieuwe en Oude Fijnaart. 
Eerst wordt uitgebreid aandacht gegeven aan een twaalftal ‘Conditien en Voorwaarden’ naar 
welke inhoud ervan ‘Pieter Jansse Burgers, woonachtig in de polder de Ruijgenhil onder 
Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook, woonachtig onder de jurisdictie van Fijnaart in 
qualiteit als voogden van vaders zijde over de goederen aankomende de kinderen wijlen jan 
Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deze jurisdictie gewoont en 
overleden’ ten overstaan van de officiële instantie, de zgn. Municipaliteit, dat is een 
afvaardiging uit het gemeentebestuur  van den Fijnaart, zich gehouden weten bij deze 
openbare veiling en verkoop van ‘een plaisante Hofsteede met Huijzinge, Schuure, verdere 
Timmeragie en Plantagie met de daaraan gehoorende Landerijen’ en dan worden de twee 
polders Nieuwe en Oude Fijnaart genoemd, waarin deze gronden liggen.   
Het verloop van de verkoop gedurende twee zittingdagen wordt beschreven met inzet, 
verhoging, afslag, acceptatie, borgstellingen en de uiteindelijke verkoop van de in drie 
onderdelen verdeelde ‘percelen’.  
Als eerste perceel wordt ‘geveijld’ de hoeve met 74 bunder 194 roede land etc. als 4de kavel 
gelegen in de polder de Nieuwe Fijnaart (in het belastingquohier bekend onder OA Fijnaart 
400, inv.nr. 97, fol.224v). 
Het tweede perceel betreft 14 bunder 32 roede land, gelegen in de 4de hoek van de polder de 
Oude Fijnaart (in het belastingquohier bekend onder OA Fijnaart 400, inv.nr. 97, fol.64,65v). 
Het derde perceel betreft een huisje met 2 bunder weide, gelegen in de 3de hoek van de polder 
de Oude Fijnaart (in het belastingquohier bekend onder OA Fijnaart 400, inv.nr. 97, fol.60v). 
 
Dan komen we in het Schepenbankarchief van Fijnaart de beschrijving van aankoop, transport en betaling van deze transactie op het spoor.  
18a. 
RA Fijnaart inv.nr. 369, fol.64-66; 12 juni 1797 
Wij President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en Huijbert Willemse 
Maris, Scheepenen van den Fijnaart, oirconde en kennen dat voor ons gecompareert en 
verschenen zijn Pieter Jansse Burgers woonachtig in den polder den Ruijgenhil onder de 
Willemstad en Cornelis Hendrikse Knook woonende onder deeze jurisdictie in qualiteit als 
voogden van vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige kinderen wijlen 
Jan Bette in huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en 
overleeden, welke comparanten tot het passeeren deezes behoorlijk zijn geauthoriseert door 
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de Municipaliteit alhier, bij marginaale appostille op hunne desweegens gepresenteerde 
Requeste in dato 14 maart 1797 en verklaaren derhalven in voorschreeven qualiteit te 
Cedeeren, Transportenen en met volle regt van eigendom op en over te geeven aan en ten 
behoeve van Cornelis Arijse Maris, Bouwman woonagtig onder deze jurisdictie die present 
zijnde in vesten verklaarde te accepteeren Een Plaisante Hofsteede met Huijzinge , Schuure, 
verder Timmeragie en Plantagie met de nombre van 74 ξ 194 R: zoo zaaij als weijlanden 
staande en geleegen in den polder den Nieuwen Fijnaart ten quohiere van belastinge bekent 
op Folio 224 verso en 14 Gem. 32 R Lands geleegen in den 4 den Hoek van den polder den 
ouden Fijnaart staande ten quohiere van belastinge bekent op Fol. 64 en 65 verso en wel ter 
groote van 14 ξ 33 ¾ R en dat met zodanige vrijdommen, servituten Regten en 
gerechtigheeden als dezelve Hoeve en Landen Zijn hebbende en Lijdende mitsgaders tot dato 
deezes is gepasseert en bezeeten geweest, zijnde vrij en onbelast, praeter Chijns, 100 
Penning, Dijkschot Thesaurie en Diendergeld mitsgaders andere jaarlijkse gebuurlijke Lasten 
die daarop mogten uijtgaan en bij publicque verkoopconditie zijn bedongen….  
 
En is de gemelde Hoeve en Lande verkogten volgens de publicque verkoopconditie daarvan 
ten overstaan van de Municipaliteit alhier op den 25 April 1797 gepasseert in twee Partaalen 
geveijlt en in een Koop aangestaan het aansta..? Op voorzs conditia ter groote van vier en 
zeventig gemeeten hondert vierennegentig Roeden voor de somma van vier hondert en 
seventig Guldens per Gemet  bedraagende naar voors groote de somma van vijf en dertig 
Duizend twee honderd drie en dertig guldens vier stuijvers en tien penningen ; en het tweede 
Parceel ter groote van veertien Gemeeten, twee en dertig Roeden voor de somma van 
vierhondert twee en veertig Guldens per Gemet, bedraagende over die groote de somma van 
Zes Duizent twee hondert vijf en dertig Guldens en drie Stuijvers dus de voors. Twee 
Parceelen te samen met de Rantsoenen a zeve Guldens en tien Stuijvers par Conto komen te 
bedraagen de somma van vier en veertig Duizend vijf hondert agt en zeventig Guldens , tien 
Stuijvers en vier Penningen van welke somma de Transportanten bekennen voldaan en betaalt 
te zijn, Eerstelijk met een Obligatie en Hypotheekbrief groot veertien Duizent Guldens onder 
verbant van ’t getransporteerde en voorts des acceptants Persoon  en verdere Goederen op 
heeden daarvan te passeeren en zulks ingevolge verkoop conditia hiervoor genoemt, en de 
overige gelden gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in onderhandse ..obligatien, 
concenteerdende mitsdien in ’t uijtleaveren van de vestbrief Matin Sortia van volle quitantie 
welke is deeze … 
Actum ter Secretarie van den Fijnaart deezen 12 den junij 1797 
Tekenden P.J. Burgers C.H. Knook Cornelis Arijse Maris  
Schepenen waren: L.H. Oostdijk, C. Rijvenberg en H.W. Maris. 
 
Opm. ξ=gemet;  R:=roede 
 
18b. 
SA Fijnaart inv.nr. 369, fol.66-67; 12 juni 1797 
In 1794 is een huisje met een stuk grond Quohier folio 60 verso 3de hoek Oude Fijnaaart en 2 
gemeten land volgens testament van Jan Betten bij erfenis ‘gedevolveerd (door versterf 
overgegaan) op zijn kinderen bij Dingena Dirke verwekt.’ 
Dit huisje met grond wordt in deze akte door de voogden, met name Cornelis Hendrikse 
Knook te Fijnaart over de kinderen van wijlen Jan Betten opgedragen en verkocht aan de 
medevoogd Pieter Jansse Burgers, wonende in de polder den Rijgenhil onder Willemstad.  
Schepenen: L.H. Oostdijk C. Rijvenberg en H.W. Maris 
 
Uit het quohierboek (De Dikke Duvel) blijkt verder de verkoop van gronden, welke beschrijving, aankoop en betaling door Cornelis Arijse 
Maris hierna in akten en obligatie. 
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 In 1794 is een stuk grond Quohier folio 64 verso 4de hoek Oude Fijnaaart (10 gemeten en 174 ¾ roeden) volgens testament van Jan Betten 
bij erfenis ‘gedevolveerd (door versterf overgegaan) op zijn kinderen bij Dingena Dirke verwerkt.’ (fol. 71). 
 
In 1794 is een daarachter liggend stuk grond Quohier folio 65 verso 4de hoek Oude Fijnaaart 3 gemeten en 159 roeden) volgens testament van 
Jan Betten bij erfenis ‘gedevolveerd (door versterf overgegaan) op zijn kinderen bij Dingena Dirke verwerkt.’ (fol. 71). 
 
18c. 
SA Fijnaart inv.nr. 369, fol. 67-68; 12 juni 1797; marge-aant. 30 mei 1811 
Obligatie en hypotheekbrief van Cornelis Ariesen Maris met betrekking tot de 
aankoop/verkoop de ‘plaisante Hofstede, land etc,  fol. 224, door de voogden: 
Pieter Jansse Burgers woonagtig in den polder den Ruijgenhill onder de Willemstad en 
Cornelis Hendrikse Knook woonende onder deeze jurisdictie in qualiteit als voogden van 
vaders zijde over de goederen aankoomende de minderjarige kinderen wijlen Jan Bette in 
huwelijk verwekt bij wijlen Dingena Dirke onder deeze jurisdictie gewoont en overleeden en 
zulks ten behoeve van gezegde kinderen… 
 
De hofstede bestaande in Huizinge, Schuure, Wagenhuis en verdere timmer met de nombre 
van 74 ξ 194 R Landen en Weijden met de plantagie daarop en aangehoorende staande en 
geleegen in den polder den Nieuwen Fijnaart ten Quohiere van belastinge bekent op Fo. 224 ξ 
so en 14 ξ 32 R Lands geleegen in den 4den Hoek van den polder den Ouden Fijnaart , ten 
Quohiere van belastinge bekent op Fol. 64 en 65 verso en waarinne den debiteur op heeden 
door Crediteuren in hunne qt (qualiteit) is gevest en geerft… 
Ter presentie van den President Leendert Hendrikse Oostdijck, Coenraad Rijvenberg en 
Huijber Willemse Maris, scheepenen    (allen tekenen evenals opsteller, secr. A. Vermeulen).    
 
Marginale tekst: Uitgen: Compareerde voor de ondergeteekenende Scheepenen Van Fijnaart 
Jan Betten woonende te Utrecht als houder der nevenstaande obligatia den welke verklaarde 
van de inhoud des Zelve par  esta groot vier Duizent gulden cum intress te zijn voldaan en 
betaalt en derhalven dezelven alhier te roijeren en casseren  Fijnaart 30 maij 1811 
Getekend door: Jan Betten, H. Gorissen J.W. Maris  Me presente A. Vermeulen 
 
19. 
SAFijnaart inv.nr. 637 fol. 8rto; 20 juni 1799 
Adriaan Radewalt en Willem de Lint, voogden over de minderjarige kinderen Betten-Dirke 
tekenen een acte van surrogatie en stellen als uitbreiding van voogden voor: Jan Stoffelse 
Vermeulen, Adriaan Jacobse Korteweg en Leendert Meeuwisse van Dis. Zie voor de gehele 
acte en ondertekenaars pag. 143. 
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Vergelijking Staat, Inventaris en Taxatie Boedel I (1777) en Boedel II (1793)166 
 
 
Boedel I 
(eerste en laatste pagina van het origineel en de transcriptie) 
 
Schepenbankarchief | Fijnaart en Heijningen | Schepenbank Fijnaart 0632. Register van 
testamenten en codicillen, scheidingen, delingen en uitkopen en huwelijksvoorwaarden, 
1776-juli 1782                                            SA Fijnaart inv. nr. 632 fol. 87 en verder, 10 juni 1777   
 

 

                                                 
166 Boedelinventarissen, ook wel staten van goed genoemd, geven een opsomming van bezittingen aan aardse 
goederen. Uitgebreid hierover: Th. F. Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen; J.A. Kamermans, De 
boedelinventaris, materiele cultuur in de Krimpenerwaard in de 17de en 18 de eeuw, LandbouwUniversiteit 
Wageningen. Zie ook: https://www.meertens.knaw.nl/boedelbank/index.php?actie=literatuur  
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Staat, Inventaris en Taxatie I tbv Jan Betten.    
Deze taxatie is bijna twee jaar na het overlijden van Maria Provilij en de inventaris-opnemer is tot twee maal 
toe in de war met de vrouw van Cornelis Provilij, een taxatie van de dag ervoor bij Jan’s zwager Cornelis Provilij, 
waar Jan ook bij was en schrijft in plaats van Maria Provilij Maijke Polak, wat doorgehaald en verbeterd wordt! 
 
fol. 87: Staat, Inventaris en taxatie van den boedel en goederen gepossedeert en bezeeten geweest bij 
Jan Bette bouwman onder de jurisdictie van den Fijnaart en sijne overleedene huijsvrouw Maria 
Provilij gemaakt deze ten versoeken van gem: Jan Bette inventarient in deeze en Cornelis Cornelisse 
Provilij mede bouwman onder deeze jurisdictie, in qualiteit als met en benevens den inventarient voog 
over de minderjaarige kinderen van wijlen voorn: Maria Provilij aan haar in huwelijk geprocreert 
met den voorn: Jan Bette, volgens den Testamente voor Schepenen en Sisect: alhier op den 5en 
October 1768 gepasseert en sulks tot vindinge der moederlijken nalatenschap dezelve kinderen 
volgens gem: testamente competerende ten opgave van den inventarient en Taxatioe van den Heeren 
van den Magestraat ten jaare maanden en daage als in ’t slot deese staat gemelt 
 
Aan Contante penningen is in dezen boedel gevonden     150: 12: -    
  
 In de kamer 
Een bed peuluw twee kussensen twee dekens getaxeert op       42:  -:- 
2 groene saaije gordijnen rabatten en schouwkleet en een klijn gordijntje op            6:  -:- 
Een koperen ketel en melkkan             14:  -:- 
een plaatje tang en assijschop met enig koper om den steel        2: 10:- 
zeve gelije schuttels en drie postelijne kommetjes op              2:   -:- 
Een spiegel en zes schilderijen                       2: 10:- 
Een laatafel en theetafeltje           6: 10:- 
een bruijn eike kammenet         25:   -:- 
  
 Daarin 
6 kusseslopen en twee gordijnen          1: 14:- 
2 paar slaaplakens            7:   -:- 
6 servetten en een tafellaken            3:   -:- 
6 dito              2: 14:- 
nog wat oud linnen          12:- 
6 stoelen en 6 vloermatjes           4:   -:- 
  
 In de Spin 
aan spek worst en rookvlees 205 .. a 5 st het pond       51: 
een munnik blikke doos en twee pijpe bennetjes met wat pijpen              1:  -:- 
eenige boeken als van de Kemp defrijn en Witsius e.a.           18:  -:- 
de gordijnen voor de glasen            3:  -:- 
 
 In de keuken 
Een bed peuluw 3 kussens 2 deekens en 2 laakens met 2 slopen           54:  -:- 
           ------------ 
           397: 17:- 
 
fol. 88: Een bed peuluw 3 kussens 2 dekens twee lakens en 2 witte en een bonte sloop   48:  -:- 
2 paar groene saaije gordijnen rabatten en schouwkleet         3: 10:- 
De gordijnen voor de glazen            3: 10:- 
een spiegel en een blaatje            6: 10:- 
een klok              15:  -:- 
een bijbel met zijn tafeltje             6: -:- 
een ijke cabinet            33:  -:- 
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daarop  
Een stel delfs2 kommen en 2 quispedoren        2: -:- 
  
 Daarin 
Elf lakens           33:  -:- 
2 witte beddesakken en 2 hooftpeuluws dito        6:  -:- 
agt tafellakens op            3:  -:- 
3 dito damasten            8:  -:- 
19 sletiger doekjes           2: 12:- 
2 witte glasgordijnen           3: 10:- 
7 grote en een klijn kussenslopen         4:  -:- 
2 kastdoeken            1: 10:- 
52 ell nieuw linnen         36:  -:- 
2 saaije schouwkleeden           1:  -:- 
een blikke theebus met wat thee 5 stuks pruimen 1½  Corenters 2 doosjes rommelerij        2:  -:- 
4 handdoeken 5 theedoekjes           4:  -:- 
iel rechtstreeks onder de Markies van 2 witte gordijntjes      
2 witte gordijntjes                 10:- 
een rekje met drie half dousijnen postelijn twee kom en engelse trekpot     7:  -:- 
een dito met een half dousijn postelijn nog 3 kopjes bierglazen  
5 boterschoteltjes en 4 borden en een trekpot        3: 10:- 
           ----------- 
            629: 17:- 
voor de schouw 5 schuttels            1: 5:- 
in de schouw 2 platen een hengst haardijzer lat een heugeltang en assijschop    15:  -:- 
 
 In de tinnekast 
10 tinne borden             3:  -:- 
agt asjetten en drie schotels en wasbakje         8:  -:- 
2 dito waterpotten            2:  -:- 
1 dito theeketel 4 trekpotten 2 soutvaten 2 peperbussen2 kandelaars  
een papkom beker kroes inktkoker 15 leepels        10:  -:- 
een kopere metale vijsel en stamper en een snuijter        3: 10:- 
een koper roodaarts schenkketel en tee trekpotten         5:  -:- 
2 koperen kransen een thebusje vier bakjes etc         2:  -:- 
  
 op deselve        
een geleijekom en 3 pulletjes           -: 12:- 
6 stoelen en een schilderijtje          3: 10:- 
een hangoortafel           4: 10:- 
 
 In ‘t Voorhuijs       
Een rek met 4 schuttels en 6 borden         1: 12:- 
Een dito met 5 borden en 4 schuttels         1: 12:- 
Voor de schouw 9 schuttels          1:  -:- 
Een rekje met enige porcelijne kopjes 3 geleije borden  
en 4 boterschoteltjes en een melkkannetje        2:  8:- 
een spiegel 2 tafelringen een schouwkleet op         1: 10:- 
2 blikke theebussen met enige thee         1: 1:- 
           ---------- 
           697: 16:- 
 
fol.89: een rek met twaalf engelese tinne leepels een tinne schotel en peperbus     3:  -:- 
een klijn koper keteltje pint en vat etc          1: 10:- 
een kopere beddepan            5:  -:- 
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een kopere schuttel schuijmspaanbotterpannetje en lamp etc       4: 10:- 
een blikke theestooff en 2 bruijne kopere keteltjes 
een tabaksconfoir en een ijser confoir etc         4: 10:- 
5 stoelen en 2 tafels             2: 10:- 
 
 op ’t kelderkamertje 
2 bedden met haar toebehoren           66:  -:- 
2 paar gordijnen  etc             1:  -:- 
2 kopere strijkijzer en rooster            3:  -:- 
een snaphaan 2 pistolen 2 degens           5:  -:- 
enig timmermansgereedschap             3:  -:- 
een kleerbak mantje ijer rek een lantaern          2:  -:- 
een bone tonnetje met wat gesulte boontjes enige boenders 
met nog enige rommelerij            2:  -:- 
een ouwe kast en 2 stoelen             1: 10:- 
 
 in de kelder 
een kopere broeder en zuster pan           3: 10:- 
6 oxhoofden met houte banden waar van 5 vol bier       36:  -:- 
een tonnetje met boter en een dito met reusel        17:  -:- 
2 tonne met room           10:  -:- 
schalen en belans met eenig huisgewicht (?) en 3 zee(f)sen        7:  -:- 
een boter vloot bierstelling met enige aarden potten en kruijken etc       4:  -:- 
schalen belans en 78 .. ijzergewigt            7:10:- 
           ------------ 
           887: 6:- 
111 ½ zak haver f 1:3 de sak        127:11:8 
14 ½ sak terw f 5:5:- de sak          76:2:8 
4 sak bonen f 2:10:- de sak          10:  -:- 
7 kleerstokken en kleerrekje            2:  -:- 
een coornmaat 2 schoppen een hesp           6:  -:- 
2 vlijs kuijpen              6:  -:- 
wieg en vuurmand met wat drooge boontjes          1:16:- 
een spijkerbak en enig oud ijzer werk           2:10:- 
een ouwe meelkist met enig touw en enigte spijkers         4:  -:- 
25 sakken            13:  -:- 
enig vistuijg wat paardetuig 2 lijsjesen een snijmets en enige rommelerij                  5:10:- 
 
 in de keet 
een kaarn met zijn toebehoren          11:  -:- 
2 melktonnen melkstoel en een botervloot etc          4:  -:- 
een baktrog              2: -:- 
een copere aker hangijzertreest 2 trekzagen          3:10:- 
een vlijsblok een vlijsboom en raagshooft (?) met enige ouwe vaten en tonnetjes 
en voorts enig rommelerij          12:  -:- 
een ijzere pot en assijketel            2:  -:- 
4 kopere kookketels 2 theketelseen boterpanneke en ouwe pint       18:  -:- 
een tinne bierkan sla emmer 2 lampen een kapmets         2:  -:- 
eenig theegoed met enige aarde potten en pannen          1:16:- 
           ----------- 
                      1198:5:- 
12 ijzere forslietten kettingtang blaaspijp vuurlepel vuurschut       3:  -:- 
2 stoelen een tafeltje 2 handveegers vuijlblik         1:  -:- 
eenige turff op ’t soldertje           5: -:- 
enig oud ijzerwerk met nog enig rommelerij         6: -:- 
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een rijzaal en toom             6: -:- 
2 copere melkkannen id. tregter          13: -:-  
melkjok en 4 emmers             3:  -:- 
een copere dooffpot             3:  -:- 
2 dekens 2 lakens 3 harkussens            6:  -:- 
2 wastobben een klijn tonneke en wasstoel          3:  -:- 
4 bijlen en een hakmets 5 ijzeren klooffspieen          6:  -:- 
een schepkuijl en enig rommelerij           1:  -:- 
2 spaijen en een schep             1:10:- 
enige keursjes              -:10:- 
een coffij molen blikke doosje en 12 gemene borden        1:16:- 
  

volgen de vrugte te veld 
 in de N: Fijnt         

4 G 2281/2 R .terw getax tot 48 gls per gemet bedingende     228:11:- 
8 G 69 ½ R haver a 24 gls ’t gemet bed.       197:12:- 
een blok wintergarst 7G 136 ½ R a 41 gld ’t gemet bed.     257:17:- 
4 G 279 R wintertarw a 41 gld ’t gemet bed.      202:3:- 
   
  In den O Fijnaart 
5 G 287 R winterterw a 46 gld ’t gemet bed.       274:-:- 
3 G 83 R bonen a 36 gld ’t gemet bed.        117:19:- 
           ----------- 

           2534:17:- 
 
De drie blokken vlas welke in de landen leggen zijn niet getaxeert zijnde deselve door de inventarient  
voor eijge rekening gezaait, omme in cas hij deselve verkoopt de koopprijs daarvan op den Invent. Te 
brengen off anders zal hetselve getaxeert worden als volkomen rijp zal wesen en het montant van dien 
op deze inventaris gebragt               Memorie 
 
De pachten verschijnende kersmis aanstaande van omtrent 13 gemeten door Christiaan Tucker met 
meekiemen beplant zijn betaalt exept een restant dus hier gebragt werd ter voorn  
somme van            90:  -:- 
 
De teulage gedaan aan 3G73R braak in den ouden Fijnaart, zijnde deselve geploegt 2maal met twee 
paarden eens geslegt met drie en eens met twee paarden te samen op          17:1:- 
De kas en boom vrugten aan het klijne huisje onder den o Fijnaart getaxeert op       6:  -:- 
die in de hoff en boomgaard der hoeve met erwt en boonstaken getaxeert op       8:  -:- 
 
het overige gebruijk van omtrent 27 G weiden waarvan circa 11 G in huur 
en 16 G in eigendom           162:  -:- 
                                 -------------- 
           2817:18:- 
  Bouw gereetschappen 
Een Nieuwe waagen op             90:  -:- 
een dito met zittebanken en dronk leeren          66:  -:- 
een dito wat ouwer             30:  -:- 
een dito               12:  -:- 
een reijkar               38:  -:- 
twee aartkarren              10:  -:- 
molbort en ketting             18:  -:- 
een ploeg met zijn toebehoren            18:  -:- 
een dito               10:  -:- 
een dito en 2 ijzers en 1 schijff                    8:  -:- 
2 drieswingen                1:  -:- 
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2 sleepen                3:  -:- 
2 vijfbalks Eegden en 1 izerbalks dito          27:  -:- 
1 ½ coppel eegt               8:  -:- 
een claversaat egtje              7:  -:- 
4 kolders en 2 vloerdelen             4:  -:- 
oud hout en wat nieuwe panlatten met ‘tgeen verder in ’t wagenhuis is        9:  -:- 
in ’t houthuijsje eenige struijken en blokkeel en enige rommelerij      20:  -:- 
2 mustertstapels 3 struijkstapels en blokkeel op          81:  -:- 
eenige paalen op               7:  -:- 
een deel net ouwe kar etc              6:  -:- 
10 hekken en palen zo hang als zethekken         36:  -:- 
aan heijn en palen aan den dijk             6:  -:- 
rieken en vorken en mishaken en wat hooijrijven          5:  -:- 
           ----------- 
                     3337:18:- 
grondcijlen schoeffhaak maaij chijs en een grood etc          3:10:- 
een oxhooft en een vat             -:15:- 
een kalffbok             3:  -:- 
een lange en twee korte leren           4:  -:- 
een dorsmeulen           11:  -:- 
een windmolen              6:  -:- 
Een waterbak de klbalken (?) boven de stalle         6:  -:- 
enig geplakte boonstrooij en enig witstrooij       25:  -:- 
70 hoenders en hanen           24:  -:- 
Een vijf jarige swarte ruijn                   130:  -:- 
een vierjarige dito                    130:  -:- 
een zesjarige swarte merrij                   125:  -:- 
een tienjarige ruin                    100:  -:- 
een oude swarte merrij          42:  -:- 
twee oude paarden          24:  -:- 
een oude swarte ruin           36:  -:- 
een jarig veulen          48:  -:- 
een swarte bonte vaers gebetert167        60:  -:- 
een dito            60:  -:- 
een blauw bonte dito 2 jarige         60:  -:- 
een bonte melkkoe zijnde een gebeterde twijfelaar      96:  -:- 
vijf melkkalveren          35:  -:- 
3 varkens           42:  -:- 
een witte ongebeterde melkkoe         75:  -:- 
een swart bonte dito           72:  -:- 
een witte gebeterde dito                    100:  -:- 
een swart gremele dito                    100:  -:- 
een dito                      106:  -:- 
een grijze gebeterde vaers                      66:  -:- 
een vaal bonte dito           60:  -:- 

                                                 
167 Zie over termen met betrekking tot vee en veeziekten een tekst uit 1810 die op onderscheiden termen ingaat: 
http://www.dbnl.org/tekst/fran011natu08_01/fran011natu08_01_0016.php. In de 18de eeuw heeft het 
runderpestvirus gedurende drie periodes huis gehouden, van 1713-1720, van 1744-1763 en van 1768-1786. 
Gebeterde betekent hier zoveel als: van de besmetting met een rundveeziekte genezen. Deze koeien waren 
duurder dan koeien die de ziekte(n) niet hadden gehad. Zie voor gegevens van een grote hoeve in de 
Beemsterpolder in vergelijkbare jaren: http://www.historischgenootschapbeemster.nl/DNS004.pdf. Een 
breedvoerige verhandeling over ziekten en erfelijkheid bij hoornvee uit 1784 is te vinden onder:  
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.earlydutchbooksonline.nl%2Fnl%2Fview%2Fdownload%2Fdpo%
253A11096%253Ampeg21%253A0003&ei=eNg-U-jvDIaSOKmogbgL&usg=AFQjCNEhffWygCsBdX2vQTtpMD8K2pHX_Q&bvm=bv.64125504,d.ZWU&cad=rja 
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2 kolders en 6 planken               5:  -:- 
                    ------------ 
                    4990:3:- 
De hoenderRen een kalverbakje en een oud hekken op         4:  -:- 
een swart gremele gebeterde vaers         48:  -:- 
een swart gremel ongeb: dito         24:  -:- 
een swart bont dito osje          24:  -:- 
een dito            24:  -:- 
een wit grijs vaers kalf            8:  -:- 
het hooij gers 12 gld ’t gemet bedragende over 6G150B       78:  -:- 
 

Een hoeve bestaande in huijzinge schuur en verder timmerage en plantage daarop en 
aangehorende met de nombre van 88G 226R staende ende gelegen in de polders den Ouden en 
Nieuwen Fijnaart ten quohiere van belastinge bekent op folii 64,65 en 224 getaxeert op twee hondert 
gulden per gemet bedragende over voorn. grote                 

        17750:13 :- 
Een huijsje schuurtje en 2G chijns land, staende en geleegen  
in de ouden Fijnt  getax op                        150:  -:-  
voor mehoratie/melioratie (?) van de landen en dijk in huur van Zijne Hoogheid 
den Heere Prince van Orange en Nassau etc etc etc               250:  -:- 
 
60 steen (?) vlas ongereedt getaxeertd op 26 (?) den steen                78:  -:- 
aangesponne gaare en gereet vlas         5:12:- 
de drie blokken vlas hierte vore gementoneert, door den inventarient versogt zijnde 
                 --------------- 
          f       23444:8:- 
Zo brengt hij alhier een blok groot zes gemeten 18 R vercogt om 95 gulden  
het gemet bedraagende over voorn. groote                             575:16:- 
 
een dito groot 4G 236 Rverkogt voorzes en negentig gulden per gemet 
dus over de voorz. Groote                 459:10:6 
 
als mede een blok welke hij bij den hoop heeft verkogt voor              130:  -:- 
 
Den invt. heeft nog bevonden credit te zijn van Klaas Es Sebagger 
per reste van huijs huur van ’t jaar 1775 van ’t hier vore gen. Huijsje f 10:2:- 
van IJzak Baks wegens huur van 1764              f  5: -:- 
van Hannis van Enthoven ter sake als voren ’t jaar 1765          f  5: -:- 
en van Leendert Mosfus (?) wegens als vore van 1774                       f  9:17:8 
                ------------ 
dus                 f 29:19:8 
van daar van is niets te bekomen dus hetzelve hier dient voor Memorie 
               --------------- 
                24609:12:6 
 
Bedragende de baten en profijten dezer boedel een somma van vierentwintig duijzend zes hondert 
negen gulden twaalf stuivers zes penningen 

   Zegge    f  24609:12:6 
 

Volgen de schulden en lasten des boedels 
Een Obligatie en hypotheeckbrief ten behoeve van Jan Maris den oudste groot in Capitaal zeven 
duijzent vijf hondert gulden zijnde van dato den 16 den oktober 17…. dus deselve f  7500:  -:- 
Intrest van het voorn. Capitaal a 3 pcnt  voor acht maanden         150:  -:- 
Een dito obl: en hijpotheeckbrief te behoeve als vore groot in capitaal f 1500 
zijnde van dato den 27 februarij 1777          1500:  -:- 
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a 3 procent Intrest van voorge. capitaal              13:2:8 
Een onderhandse obligatie ten behoeve van de kinderen van Laurens Leest groot  f 632:  -:- 
a 3 pct schijnende 1ste april 1778 2 ½ maand intrest van voorn. Capitaal               3:14:- 
een diti ten behoeve van Jacob Gijze Schilperoort groot 775 gulden en schijnende   
29 februarij 1778 dus            775:  -:- 
3 1/3 maandt intrest a 3 pct van voorn. Capitaal            6:16:- 
aan differente personen is dezen boedel schuldig volgens opgave van den inventarient   181:10:14 
de impasitien (?) van de bezaaide gemeten hoorngelde bier en slagtgelden        23:5:8 
ten comptorie (?) van de Rentm:in de Clundert de pagt van den            --------------- 
                     10785:8:14 
landen bij den inventarient van zijn hoogheit den Prince van orange verschijnende 
St maarten 1777           129:  -:- 
 
De pagt van een blok weide in den Ruijgenhil bij den invt: in hure gebruijkt wordende 
van huijbert Wmse Maris verschijnende St. maarten 1777        74:  -:- 
den 100ste penning dijkschot en chijnsen van de landen in deese  
en sulks voor den lopende jare 1777 bedragende        169:  -:- 
 
Den inventarient heeft sedert tijde van het opgeven en maken dezer staat verwiet 
op het vlas hier vore in de baten des boedels gebragt neegen en dertig gulden vijftien 
stuijvers welke alhier in de lasten des boedels komende, verantwoord werden 
ter gelijke somma van             39:15:- 
 
Den Inventarient comt voor het scheep en in de schuur rijden van het vlasch     30:  -:- 
                    ---------------- 
                   11227:8:14 
 

Bedragende de schulden en lasten des boedels een somma van elf duizent, twee hondert zeven 
en twintig gulden agt stuijvers veertien penningen welke afgetrokken van de baten des boedels 
zo blijkt dat denselve boedel zuijver boni heeft eene somma van dertien duizent, driehondert 
twee en tagtig gulden, drie stuijvers agt penningen, dus  f 13382:3:8 
 

Ende verklaarde de voorn. Jan Bette weduenaar van Maria Provilij in het opgeven der goederen op 
dezen inventaris gebragt zig wel en getrouwelijk te hebben gedragen, zonder zijnes wetens enige te 
hebben agter gehouden of weerloos gemaakt, belovende, indien namaals nog eenige zig quamen op te 
doen welke tot de gemeenschap deses boedel behoorden daar mede dezen inventaris te zullen 
amplieren, presenterende de deugdelijkheid deses ten allen tijden (:des gerequireert werdenden) met 
solemnele Eede te zullen verifieren, alles onder obligatie en verband als na Regten 
 

 
 
Aldus gedaan, opgegeven en getaxeertdoor en ten versoeken alsmede ter presentie als in ’t hooft deses 
staat gemelt, ten huijze van den inventarient onder deeze jurisdictie den 10de juni 1777 en getekent den  
29 ste september 1777 present den Heer Bailliuw van Rijssen, Burgem:r Burgers de Been en Oostdijk 
schepenen 
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Boedel II 
(eerste en laatste pagina van het origineel en de transcriptie) 
 
Schepenbankarchief Fijnaart inv. nr. 636 fol. 29v-34v; Register van testamenten en 
codicillen, scheidingen, delingen, uitkopen, huwelijksvoorwaarden, juli 1792-januari 1799 
Staat Inventaris en Taxatie van de boedel Jan Betten 25 nov. 1793  
(let op: Jan Betten is overleden eind september 1793)  
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Akte uit het Schepenbankarchief Fijnaart nr. 636, fol.29v-34v.; 25 november 1793 
Regionaal Archief Westbrabant te Oudenbosch. 
 
Staat Inventaris en Taxatie van den Boedel en goederen van wijle Jan Bette in leven Bouwman onder 
deze jurisdictie en zulks tot Vindinge der Exportien zijnen meer en minderjarigen Erfgenamen alsmede 
den Portie van zijne nagelatene weduwe Dingna Dirke in zijne nalatenschap competerende, en bij 
wezen van Dirksz van Sprang als voogd en ter taxatie van de onder getekende B…... Scheepenen. 
 

Vaste Goederen 
Eerstelijks eene roeden Lands gelegen in den polders den oude en N Fijnaart groot de nombre van 
88.226 roede Lands getaxeert met de Huyzinge Schuurplantages en verdere timmeragen 
op f 340 per gemet bed         f 30176.2.10 

Een Huysje schuurtje en twee gemeten chijns Land staande en gelegen 
in den ouden Fijnaart getaxeert op       f     200. 
aan contante penningen zijn in dezen Boedel bevonden     f     770.19. 
 

Meubilaire Goederen 
Een Bed hooftpeulue 2 kussens en 3 dekens       f      42. 
gordijnrabat en schouwkleedt                          4. 
1 blikkedoos en thebus                              1. 
eenige boeken                                         10. 
een bijbel in fo(udraal?)                             3. 
zes schotels en een stel                              1.10. 
5 schilderijen                               1. 
2 platen tang en as schop                          12. 
                                                                                                                                          f 31221.11.10 

 
1 koperen kan en 2 ko ketels                         13. 
1 latafel en gemakje                6. 
bennetjes enhofsiaad?                  .10 
een kabinet                          20. 
43 1/2 el linnen 15 st.pb            32.5 
Vijf vrouwen en manshemden            12. 
2 beddezakke en 2 sloopen            10. 
3 tafellakens              12. 
2Di (to?)                4. 
10 servetten                8. 
24 P Safegie?                6. 
3 wolledekens Windels en Lijnen             6. 
enig kindengoed               2.10 
1 mansoverok              10. 
Idem zak en komisool (vest of wambuis)_            6. 
zwarte Scage D(ito?)             10. 
id                 1. 
1 bl:vriese sok en kous               5. 
2 zw: broeke en commistales?              3. 
3 sgootrokke 1 onderb: 1 slaap..?             3. 
1 kom 2 ton                               3. 
 

in de tinnekas 
21 asfeste borde en drie Schotels                        13. 
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              31407.16.10 
1 tinne waterfels                   4. 
3 kandelaars 3p buschen.ontuys?                 2. 
1 tinne ketel en 2 taepotten                  1.10 
1 wasbakje 1 papkom 
intkoker 2                    1. 
1 vijsel 2 tafelringen 2 wors frovens?                 5.  
16 botteltjes                    1. 
5 Schotels                    1. 
2 Schilderij en theblad                   1. 
1 rekje met porselijn                   2. 
1 ben met thegoed                   1.10 
1 klok                  10. 
1 Spiegel                   1. 
1 bijbeltafel 2 kommen 
kwispedoor                    .6. 
tang blaaspijp plaat                 2. 
2p gordijnen rabatten en 2 schouwkleede               4. 
1 bed en toebehooren               30. 
1 d(idem)                42. 
1 tinne waterpot                  .10. 
1 cabinet en Stel              20.  
10 manshemden              10. 
10 lakens               20. 
12 kuschen Sloopen              15.(of 19?) 
6 tafel lakens                 5. 
                      31584.12.10 
Daschen en daeken                3. 
8 bonte kuschenslopen                3.  
Latafels                 6. 
6 p kousen en kusschensloop,  romelari j           10.  
gaaren en lind                   .10 
4 tafels 12 stoelen              11. 
1 betpan en eenig koperwerk              6. 
1 koffijmolen en doosjes              1.10 
8 schotels                1. 
1 koperen doofpot met heugel              5. 
3 k(operen) Schenkketels              2.  
1 rek met Lepels en Vorken              1. 
kruyke kannen kommen                           2. 

 
in de kelder 

1 kan met room                3. 
1 boter ton en vloodjes               8. 
2 potten                2. 
1 pot met soud vlees               3. 
1 ton met gesulte bonen en wastolb              6. 
1 ogh: en Scholling?               6. 
schale blans  en gewigt               2. 
1 hom: kaas                2.12 

       31662.4.10 
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op het Knegte kamertje 
2 bedde en toebehoren                   54. 
een kasje en romelarij 
timmergereetschappe                     6. 
2 Strijkijser endreeg?                     3. 
een weeg en ..mand       
2 kleinmandjes: haartijser        4. 
3 kan kusschen een kisje        3. 

 
op zolder 

26 zak tarw: f 7.3                185.18 
henpmaat en 4 Zeven                              16. 
2 kuype en 1 ton met enige en tas?                20. 
1 hoopje rommelarij touw                                2.- 
19 zakken sendatkler??                     9. 
blans schaalen en gew.                    6. 
1 kaaminet zijn toebehooren                   8. 
3 tonnen en botervloot                    8. 
reijsaal en toom ..kom?                    3. 
een melkjok                     1.10 
een Veenpolstok/zeesblok  
houd Wastoel                    2.10 
1 trekzaag en gieter                   2. 
                31996.2.10 
een regen Schepkuip                 10. 
3 ophaafden romelarij                   4. 
turf en houd ijken                 20. 
trog en lantaarns 1 slaem  
en enige potten                    3. 
2 lampen 2 stooven                   1. 
1 ijseren ketel                    1. 
koekpan en hangijser  
en asketel                    1.10 
2 koperen kanne en tregter                15. 
3 wateremmers en tobbetje                  2. 
2 koperen ketels en deksel                10. 
potten pannen                    5.10 
3 varkens                  90. 

 
Bouwgereetschap 

1 wagen op en toebehoren                75. 
id.                   25. 
id.                   25. 
1 reijkar                  36. 
2 aardkarren                  15. 
2 5 baiks eegden (eggen?)                25. 
1 molbord met toebehorens                18. 
1 saeblok                  15. 
3 ploegen                        30. 
2 sleeden                          8. 
grond chijnte schoefharken 
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mestharke reeke en vorke                         6. 
           32433. 2.10 

Sleij en spieen 1 houd bijtel              1.10 
eegde en oudhoud             20. 
een cloverlaadeegje               8. 
brandhoud in ’t wagenhuijs            20.  
2 musten Stapels Struijk stapel en enig houd          30.  
1 waterbak en strostapel en slijpsteen             5. 
ertenboonstaken hofvrugt zakkens              8.  
hoenders en haanen               6. 
 

in de Schuur 
1 voerkist wans kimand               4. 
1 lange leer                 6. 
1 windmolen                4. 
4 dorsvloe deelen               5. 

Paarden 
1 Liense ruin            150. 
1 zw(arte) merrij           120. 
2 id. aftans              50. 
betuijg hieronder begrepen 

 
Beesten 

6 oschen oud 3 en 4 jaar           404. 
1 bonte kalfdragende vaars             48. 
1 zwarte id.               46.  
1 id. bonte                42. 
1 bonten os               30. 
                      33449.12.10 
1 id.                44. 
2 id.                44. 
zes hokkeling             114. 
1 vette gr. .male koeij              80. 
1 rugling koeij               60. 
1 witte tijger               60. 
1 id.                64. 
1 id                60. 
1 id                60. 
5 stuks hokkelingen              60. 
1 zwart ijnzemelen              60. 
Luster? hooij in de schuur             50. 
War en band hooij            240. 
6 gem. 36 ? garst            360. 
21 ? en 250 ? tarw          1179. 
9 ? boonen             270. 
8? 33b haver             240. 

nog zouden op dese inventaris moeten gebragt  
het vlas zoo van dit als van vorige  jaaren en dient voor m. .once  
voor het ploegen van Een Zeventig Gemeten Lands 

en ? vaarvan en mist..sam(en)        300. 
169 steenen 6 tas         152. 
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eenige vLas in de schuur        220. 
‘t saad op solder en verkogt          89. 

         36241.12.10 
19 Tonnen grooten en 5 tonnen klei jne 
aardappelen getaxeerd op          37. 

     f   36278.12.10 
 

Bedraagende de Bate deses Boedels zesendertigduijsend Tweehondert agten Zeventig Guldens  
Twaalf Stuijvers en Tien Penningen 
     S f   36278.12.10 
 

Volgen de Schulden en Lasten des Boedels 
 
Eerstelek een obligatie en hyptheekbrief groot in Rago? f 6500 a 3pct 
met Een jaariIntrest verschenen den 16 dn dus               f  6695. 
Aan de ontfanger de gem.Middelen a Willemst(ad)      116.9. 
Aan Dijkgeschoten  a Klundert               59.16.11 
Aan Gerspagten              161.5 
Idem van de gierstgelden            224.10.12 
                7257.1.1? 
aan besaait gemeten entoorn gelden                  11.13 
aan arbeijders te betalen               11.16 
knechts en meijde huur                 45. 
                     f  7325.10.10 
 
De Schulden en Lasten deses Boedels bedragen zevenduisenddriejehondertVijentig (entwin) Guldens 
Tien Stuijven Tien penningen 
                     Sf   7325.10.10 
 
Welke afgetrokken van de bate so blijkt dat desen Boedel suijver…heeft eene som van AchtenTwintig 
Duijsent negenhondertachtentagtig (doorstreping maakt tekst onleesbaar) 2 Stuijvers 
       S 28963.-.2 Stuijv 
Nog een ….ingebracht             150. 
Een somma van een hondert en Vijftig … 
…geld…bij de baten zijnde …  _______________ 
          29103.2 
 
En verklaarden de inrentoreente( ?) in het op geven der goederen op desen in rente is gebracht wel en 
getrouwelek te hebben gedragen…in het opgevan den (volkomen onleesbare tekst) weerloos gemaaakt 
belerende in dien namaals nog eenigen goederen sich kwaamen op te doen tot desen boedel 
behoorende deese inventaris daarmee te heelen ampliceren, end deugdlijkheid dat (onleesbaar) 
werden met Solemnelen eede te verificeeren 
Aldus geinventariseert ten huijse van de gestantaneende desen 25 Nov:1793 
 

 
 
Dit merk is gestelt door Dingena Dirke 
DVSprang gg   G.P.S  Kooimans A. Oostdijk Me presedent W Verhoek (de opsteller) 
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Vergelijking van de Staat, Inventaris en Taxatie Jan Betten zomer 1777 en najaar 1793 
 
Getracht wordt enig inzicht te geven op de gegevens van de beide ‘Staten’, op hoofdlijnen: 
 

1. De periode tussen de beide opnamen is zeg maar 16 ½  jaar. 
2. Gedurende deze periode is de prijs van de grond, zoals genoemd in de taxaties, 

omhoog gegaan van 200 gulden per gemet in 1777 naar 340 gulden in 1793. Een 
stijging van 70%. Gelet op de hoeveel land betekent dit een behoorlijke toename in het 
geheel van de ‘baten’.  
 

3. Van 1777 tot 1793 is de waarde van hoeve, huisje en gronden (in beide gevallen 88 
gemet en 226 roede) gestegen van 17900 naar 30376 gulden (ook dit is ≈ 70%).  

4. Het totaal aan baten en profijten in 1777 is 24609 gulden; dat is in 1793 opgelopen tot 
36278 gulden (+47%). 
Het totaal aan schulden en lasten in 1777 is 11227 gulden; dat is in 1793 verminderd 
tot 7325 gulden (-≈34%).  
Het totaal aan ‘zuijver boni’ van de boedel is in 1777: 13382 gulden. 
Het totaal aan ‘zuijver boni’ van de boedel is in 1793: 29103 gulden (+119%).  
Ofwel het bezit van de familie Jan Betten heeft zich gedurende die 16 ½  

 
5. Uit het lezen van diverse andere boedeltaxaties is mij opgevallen dat de verschillende 

opnemers een nogal verschillende manier van beschrijven hebben. Meestal wordt wel 
een bepaalde volgorde van ‘door het huis heen lopen’ in acht genomen, waardoor in de 
diverse opnames enige vergelijking mogelijk wordt. Nadere vergelijking tussen deze 
twee taxaties op onderdelen laat echter zien, dat het bijvoorbeeld niet eenvoudig is 
vast te stellen welke goederen er ‘nog steeds waren’ en welke er bij gekomen zijn. De 
vergelijking van de veestapel is wat gemakkelijker. Het is duidelijk dat Jan in 1777 in 
elk geval negen paarden bezat, waarvan een aantal ‘swarten’, waarschijnlijk Friese 
paarden. In 1793 heeft hij er slechts vier. Uiteraard kan dat met de situatie van de 
boerderij van doen hebben (minder noodzaak voor werkpaarden) maar ook met zijn 
leeftijd (Jan doet wat rustiger aan, beseft dat hij de schaapjes redelijk op het droge 
heeft) of met enige andere oorzaak. Vergelijking van de goederen in de beide taxaties 
is enigszins mogelijk, maar gevolgtrekkingen zullen vanwege de geringe gegevens 
speculatief blijven.  

 
Renate van de Weijer citeert in ‘Bewonen, veranderen, herinneren en bewaren, over de 
omgang met Brabantse boerderijen’168: ‘In 1794 wordt een Noord-Brabantse boer 
gekenschetst als ‘een Mensch gaande met Zonnen-opgang uit zijn Leeme hut’’. Nu zal er 
zeker verschil zijn geweest tussen een keuterboer en een meer gezeten boer als Jan Betten, 
maar het schetst wel dat wij over het boerenleven in die tijd niet al te modern of te romantisch 
moeten denken. Het gezin Betten woonde bepaald niet in een lemen hut, maar in wat met toen 
kenschetste als een ‘plaisante hoeve’, maar het boerenleven in de Brabantse polder aan het 
eind van de 18de eeuw stel ik mij toch voor als een hard en redelijk zwoegend bestaan, 
optorsend tegen moeiten als misoogst, veepest en de gevolgen van ziekten en oorlogsgevaar 
door invallende Franse troepen. Wij bewonderen in een Oudheidkamer of museum die knusse 
interieurs met leuke oude spulletjes. Maar dat het merendeel van de mensen in vroeger tijden, 
zeker op het platteland, een hard en armoedig bestaan leidde, blijft van belang om te 
bedenken.  
                                                 
168 Uitgebereid over (het leven in) Brabantse boerderijen, zie http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/5.2/581.htm  
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BIJLAGE II 
HET BOERENLEVEN VERBEELD 169 
 

                  
 
Een winterse zonsondergang (Willem Hendrik Eickelberg)                  Visser op poldersloot (Paul Joseph Constantin Gabriël) 

 
 

 
 

Boerenerf (Theophile de Bock, 1851-1904) 

                                                 
169 Voor bronnen over het boerenleven: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC):  www.bhic.nl 
geschiedenis, stamboom en historisch onderzoek; verder het hierboven genoemde Regionaal Archief West 
Brabant. Opnieuw is de 18de eeuw niet rijk bedeeld geraakt met specifieke of beschrijvende informatie.  
In de 17de en 18de eeuw waren er in Brabant topografische tekenaars actief die in opdracht van het staatse leger 
of ten behoeve van de uitgave van aardrijkskundige beschrijvingen tekeningen maakten van steden en dorpen in 
het huidige Noord-Brabant. Feitelijk vinden we daar de oudste betrouwbare weergaven van het Brabantse 
platteland. In de 19de eeuw zou het boerenleven een geliefd onderwerp van kunstenaars worden. Josephus 
Augustus en Mattheus Derk Knip en Hendrik Turken gingen nog aan deze ontwikkelingen vooraf, maar ook zij 
maakten reeds tekeningen van enkele Brabantse dorpen. 
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  Op vrijersvoeten (Bernardus J. Blommers)                                                Op vrijersvoeten (Hans von Bartels) 
 
 

 
 

Zomermiddag op het erf (J.E.H.Akkeringa) 
 

 
  

In de stal (Willem Johan Bogaard) 
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BIJLAGE III 
VADERLANDSE, PROVINCIALE EN LOCALE GESCHIEDENIS 
 
Nederland in de achttiende eeuw 170 
 
In de achttiende eeuw is Nederland geen grote mogendheid meer. Gedurende de 17de eeuw 
heeft ons landje de reputatie opgebouwd van een belangrijke handelsnatie. De gewesten (zeg 
maar provincies) Holland en Zeeland beleefden een gouden eeuw omdat de handel een 
enorme vlucht nam. Nederlanders waren de vrachtvaarders van Europa en bevoeren alle 
zeeën, ook tot dan toe onbekende. De bloeiende handel leidde tot de oprichting van de 
verenigde Oost-Indische Compagnie, die zich op Azië richt en de West-Indische Compagnie 
vooral met het oog op Amerika. Het is de tijd van de koloniën, slavenhandel en macht, terwijl 
dezelfde handel regelmatig voor enorme conflicten en oorlogen zorgt.  
 
De Republiek werd in de 17de eeuw van alle kanten belaagd en aangevallen en uiteindelijk 
overvleugelden Engeland, Frankrijk en Duitsland ons land, mede door hun grotere 
bevolkingsaantallen en rijkere hulpbronnen. De 18de eeuw is er een van internationale twisten, 
successieoorlogen, revoluties en heftige tegenstellingen. Twist tussen tussen regenten (rijk 
geworden kooplieden) en de burgerij, opstand en revolutie tussen patriotten (aanhangers van 
een staatspartij, die zich beschouwen als de ware voorstanders van het vrije vaderland) en 
prinsgezinden (aanhangers van de Oranjepartij tijdens de Republiek): het zorgt allemaal voor 
een zeer onrustige maatschappij. Als dan de revoluties in Frankrijk en België naar onze 
gewesten overslaan, zijn we aan het eind van de achttiende eeuw in Leiden en last. Een paar 
van de vele belangrijke gebeurtenissen in de achttiende eeuw: 
 
1713 Vrede van Utrecht. De Spaanse Successieoorlog (opvolging van de Spaanse koning 
Karel II met wie het Habsburgse Huis uitsterft). Zowel de Franse koning als de Duitse keizer, 
beide verwant met Karel II, maken aanspraak op de Spaanse troon. Alle machtsverhoudingen 
in Europa veranderen door deze problematiek. De rol van De Republiek op het wereldtoneel 
blijkt min of meer uitgespeeld. Bij deze vrede worden de gebieden waar de oorlog om was 
begonnen verdeeld tussen Frankrijk, Oostenrijk en Engeland. De Republiek der Nederlanden 
krijgt ook een ‘taartpuntje’(Opper-Gelre) toebedeeld en komen er bekaaid af. De Zuidelijke 
Nederlanden (zeg maar België, Luxemburg, het zuidelijke deel van Brabant en Limburg) gaan 
bij de Vrede van Utrecht over van Spaans in Oostenrijks bewind. 
 
1747 Willem IV wordt stadhouder. In april 1747 trekt een klein Frans leger Zeeuws-
Vlaanderen binnen. De paniek onder de bevolking van de hele Republiek slaat toe: toch niet 
weer zo’n rampjaar als 1672 waarin wij ter land en ter zee de oorlogen tegen Frankrijk, 
Engeland, Munster en Keulen verloren en er hongersnood uitbrak. Het volk redeloos, de 
                                                 
170  Voor een deel is deze compilatie naar Het Vaderlandse Geschiedenis boek, Nationaal Archief, Waanders. 
Wie meer over deze periode wil lezen, verwijs ik naar: Schöffer, Van der Wee en Bornewasser, (red.), De Lage 
Landen 1500-1780, Amsterdam (Agon) 1991; Jaap ter Haar, Geschiedenis van de Lage Landen, deel Voorspoed 
en Twist, (rijk geïll.), Kampen 2005; Manning en Vroede (red.), Onze lage landen, Weert 1982; Simon Schama 
Patriotten en Bevrijders, Amsterdam (Agon) 1989. Tevens verwijs ik naar de buitengewoon informatieve site: 
http://www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis. Enkele belangrijke personen in de 18de eeuw: Voltaire; Johann 
Sebastian Bach; Catharina de Grote; Frederik II (de Grote) van Pruisen; George II en George III van Groot-
Brittannië; Johann Wolfgang von Goethe; Georg Friedrich Händel; Joseph Haydn; Immanuel Kant; Lodewijk 
XIV en Lodewijk XV van Frankrijk; Maria Theresia; Wolfgang Amadeus Mozart; Peter I van Rusland; George 
Washington, de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika.  
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regering radeloos, het land reddeloos, en nu van hetzelfde nog een keer? Het volk gaat 
massaal de straat op om het stadhouderschap en daarmee het Huis van Oranje (als bestuurders 
en verdedigers van het land) terug te eisen. Door de vroege dood van Willem IV wordt de 
driejarige zoon Willem V in 1751 stadhouder. Zijn moeder neemt het regentschap op zich. 
Willem V trouwt in 1767 met Wilhelmina van Pruisen, de zuster van de Pruisische keizer, 
wiens troepen bij grote problemen in 1787 te hulp schieten. Als acht jaar daarna opnieuw 
Franse troepen 18 januari 1795 ons land binnenvallen, vlucht Willem V naar Engeland.  
 
1781 Slag bij de Doggersbank. In 1780 breekt de Vierde Engelse Oorlog uit en dat is een 
ramp voor de Republiek der Nederlanden. Engeland verwoest een groot deel van onze 
verwaarloosde vloot en verovert delen van onze koloniën. In ons land heerst een voortdurende 
strijd tussen patriotten en prinsgezinden. Op 5 augustus 1781 wordt bij de Doggersbank in de 
Noordzee slag geleverd. De Nederlandse vloot valt een Engelse blokkade aan die Nederlandse 
koopvaardijschepen de doorvaart belemmert. Tien uur lang woedt de zeeslag, de Engelsen 
blazen als eersten de aftocht. Ook de Nederlandse vloot moet vanwege de enorme schade 
huiswaarts keren. In de Republiek wordt deze zinloze slag (!) gevierd als een geweldige 
overwinning…  
 
1787 Aanhouding van prinses Wilhelmina (Oranje-van Pruisen) bij Goejanverwellsluis. 
In 1787 zijn de spanningen tussen de patriotten en de orangisten zo hoog opgelopen dat onze 
republiek op de rand van een burgeroorlog staat. De besluitenloze stadhouder Willem V 
onderneemt niets, maar zijn daadkrachtige Pruisische vrouw Wilhelmina neemt het heft in 
handen en vertrekt in het geheim van Nijmegen naar Den Haag om orde op zaken te stellen. 
De patriotten ontdekken dit en houden de reizende prinses aan in de buurt van Goejan-
verwellesluis, bij Gouda. Twee dagen later laten ze haar zonder iets bereikt te hebben en 
zonder excuses vrij. Als ze weer in Nijmegen terug is schrijft ze haar broer, de koning van 
Pruisen, die haar daarop te hulp schiet en met een Pruisisch leger ons land binnentrekt. Hij 
hestelt de macht van Willem V, hetgeen niet langer dan tot de grote inval van de Fransen in 
1795 zal duren. Vanwege dit ingrijpen van de Pruisische koning slaan in het najaar de 
patriotten massaal op de vlucht en vinden in België (Antwerpen en Brussel) en Frankrijk (St. 
Omer) hun ballingsoord. Met hen verlaat in dat jaar zeer veel kapitaal de Republiek. In 1795 
komt er door de inval van de Fransen weer een einde aan de ballingschap van de nog in het 
buitenland verblijvende patriotten.  
 
1794 De Fransen vallen de Republiek binnen. Na de Franse Revolutie wil Frankrijk nu 
uitbreiding van haar macht en grondgebied, allereerst met het oog op de Republiek. Franse 
generaals gaan Nederlandse patriotten helpen in hun strijd om ‘vrijheid, gelijkheid en 
broederschap’. Onder leiding van generaal Pichegru trekken de Franse legers in december 
1794 over de bevroren rivieren de Republiek binnen. Samen met de terugkerende patriotten 
worden ze door het volk onthaald met vlaggen, liederen en dansen rond de vrijheidsboom. Het 
oude orangistische bestuur biedt geen verzet en 18 januari 1795 vlucht stadhouder Willem V 
naar Engeland. Twee dagen later roepen de patriotten de Bataafse Republiek uit. De Franse 
invloeden van die periode zijn in zekere zin tot op de huidige dag te merken (Burgerlijke 
Stand, Parlement van Volksvertegenwoordigers etc.). De Brabantse gewesten (Staats-Brabant) 
krijgen pas dan toegang tot de regering en gaan meedoen in de Staten Generaal op het 
Binnenhof.  
 

De Staten Generaal vormden een vergadering van vertegenwoordigers van alle provinciale 
besturen. Na genoemde patriottische omwenteling worden zij vervangen door een parlement 
op basis van volksvertegenwoordiging, waarvoor in dat jaar voor het eerst landelijke 
verkiezingen worden gehouden waaraan iedere mannelijke ingezetene ouder dan 21 jaar mag 
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meedoen. Dit zijn de eerste democratische verkiezingen in ons land. De Staten Generaal stelt 
daarop in haar Nationale Vergadering de Grondwet vast. Het proces om tot die grondwet te 
komen verloopt zeer moeizaam vanwege de grote verschillen in denkwijzen over hoe te 
regeren. Door een inval van de Franse troepen in een vergadering wordt er een kant op 
gedwongen. Het is een tijd van coup en tegencoup. In 1801 ontstaat iets als de provinciale 
autonomie, wat rust geeft. De Franse overheersing zal duren van 1795-1813 en heeft ons land 
veel waardevols opgeleverd. Naast de grondwet kwam er een gedegen overheidsorganisatie 
(zoals de genoemde Burgerlijke Stand) en veel nieuwe wetten op allerlei terreinen. Ook 
werden vaste familienamen en het instituut van het Notariaat ingevoerd. De velerlei akten 
worden gedurende die periode in het Frans opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
Een Hollands binnenhuis, 18de eeuw                          Koffie-uurtje in een welgestelde familie in de Zuiderlijke       
                    (N. Verkolje)                                                       Nederlanden 1779 (J. Garenmijn) 

 
 

 
 

Gereformeerde dienst in de kerk van Vierlingsbeek  
ca. 1737  (Jan de Beijer (1703-1780) 



  
 

193 
 

(West)-Brabant in de achttiende eeuw 171 
 
Geschiedenis van Brabant 
Brabant was oorspronkelijk de naam van een Karolingisch gouwgraafschap dat zich uitstrekte 
tussen de Schelde en de Dijle, nu rivieren in België. Later ontstond het Hertogdom Brabant. 
Grofweg besloeg dit de tegenwoordige provincies Noord-Brabant, Antwerpen (B) en Vlaams-
Brabant (B). 
 
1648: Staats-Brabant 
Na de ondertekening van de Unie van Utrecht in 1579, werd Brabant onderwerp van gevecht. 
Strijders waren de protestante Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het katholieke 
Spanje dat de Zuidelijke Nederlanden bezette. Met de Vrede van Munster in 1648 ging het 
noordelijke deel van Brabant deel uit maken van de Republiek. Dit werd vervolgens 
aangeduid als Staats-Brabant.  
Staats-Brabant omvatte het gebied van het huidige Noord-Brabant, maar ook stukjes van het 
huidige Zeeland en het tegenwoordige België. Het noorden van de huidige provincie viel 
onder Holland en in het noordoosten lagen enkele enclaves waar de Staten Generaal het niet 
voor het zeggen had en waar het katholicisme toegestaan was. 
 
1672-1713: Oorlog met Frankrijk 
Na de vrede van Munster verloor Spanje geleidelijk aan de greep op de zuidelijke 
Nederlanden. In 1659 verlieten de Spaanse troepen de Nederlanden. Na de dood van koning 
Filips IV in 1665 eiste de Franse koning, Lodewijk XIV, grote delen van de Spaanse 
Nederlanden op als achterstallige bruidschat voor zijn echtgenote, Maria Theresia van Spanje, 
met wie hij in 1660 in het huwelijk was getreden. In de oorlog die daarop uitbrak, veroverde 
het leger van Lodewijk enkele grensvestingen. Enkele jaren later, in 1672, viel het Franse 
leger de Republiek binnen.  
Daarmee begon een periode waarin oorlogen en kortstondige perioden van vrede elkaar tot 
1713 (Vrede van Utrecht) voortdurend afwisselden. 
De gevolgen daarvan waren rampzalig voor de economie van Noord-Brabant. Niet alleen had 
men te maken met de aanwezigheid van grote legers en met belegeringen, ook legden de 
Frans legers aan de plattelandsbevolking zware belastingen (contributies) op. Het zou tot ca. 
1735 duren voordat in de economische situatie enige verbetering optrad. 
Zwaar te lijden van de oorlogshandelingen had de stad Grave die in 1672 door tactische 
fouten in handen van de Fransen viel. In 1674 heroverden de Staatse troepen de stad na zware 
beschietingen waarbij een groot deel van de stad werd verwoest. Nog datzelfde jaar 
heroverden de Fransen Grave weer. 
 
1713: Vrede van Utrecht en daarna 
In oudere publicaties wordt nog wel eens verband gelegd tussen de status van Brabant als 
Generaliteitsland en de economische teruguitgang. Brabant had in 1648 al tachtig jaar 
tegenslag achter de rug en de oorlog met Frankrijk en alle ellende die daarmee samenhing was 
                                                 
171 De volgende internetsites geven betrouwbare informatie over o.a. de geschiedenis van Brabant, waaruit geput: 
http://www.brabant.nl/organisatie/over-brabant/geschiedenis-brabant.aspx  
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?page=main_content  
De volgende boeken beschrijven zeer uitgebreid en deskundig bestuur, rechtspraak, waterstaat en archivaria over 
deze periode: J.G.M. Sanders (eindred.), W.A. van Ham, J.G.M. Sanders, J. Vriens (red), Noord-Brabant tijdens 
de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795, een institutionele handleiding, Hilversum 1996 en: J.G.M. 
Sanders (eindred.), J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G.M. Sanders, A.P. van Vliet (red.), Noord-Brabant in de Bataafs-
Franse Tijd, 1794-1814, een institutionele handleiding, Hilversum 2002. 
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een volgende slag voor het al zwaar getroffen gebied. Ook elders in de Republiek, met name 
op het platteland, verliepen de ontwikkelingen vanaf het einde van de 17de eeuw minder 
rooskleurig dan de aanduiding ‘Gouden Eeuw’ doet vermoeden. 
 
Bij de Vrede van Utrecht in 1713 verkeerde het gebied van het huidige Noord-Brabant dan 
ook grotendeels in een zorgwekkende situatie. De infrastructuur was slecht, de agrarische 
bedrijvigheid was weggezakt naar een laag niveau en er waren vele sociale problemen.  
Na 1713 begon de algemene economische sitiuatie in de Nederlanden wat te verbeteren wat 
ook goed was voor Brabant. Maar al snel werd het gebied geconfronteerd met geweld toen de 
Fransen in 1740 oprukten naar het noorden en in 1747 Bergen op Zoom belegerden en 
innamen. Daarbij werd onder meer de middeleeuwse Gertrudiskerk in puin geschoten. Pas een 
jaar later, bij de Vrede van Aken, kwam de stad weer onder het gezag van De Republiek. 
Maar er waren ook positieve ontwikkelingen zoals een reeks maatregelen van de Staten-
Generaal om bestuurlijke zaken te stroomlijnen en de onderlinge samenwerking tussen 
Brabanders te verbeteren. Ook de criminaliteit in het gebied werd aangepakt. Ondertussen 
waren vele boerenbedrijven simpelweg verlaten omdat het niet meer loonde om er door te 
blijven werken, ondanks belastingverlichting van de Staten-Generaal. 
 
Economie Noord-Brabant tot ca. 1735 
Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog had het economisch leven in Noord-Brabant 
harde klappen opgelopen. Deels hingen die samen met onverstandig landgebruik in de Late 
Middeleeuwen, zoals de overbegrazing van de heidevelden door de vele schaapskudden. 
Ingrijpender echter waren achtereenvolgens de Gelderse oorlogen en de Tachtigjarige Oorlog 
zelf, die grotendeels op Noord-Brabants grondgebied werden uitgevochten. Vele dorpen 
waren platgebrand en één of meerder malen overvallen door plunderende soldaten. 
Na de Vrede van Münster werd de situatie niet meteen beter. In de vestingsteden vonden 
weliswaar velen werk in verband met de uitbouw van de verdedigingswerken, maar 
daartegenover stond dat de vergoedingen voor de huisvesting van de garnizoenen vaak tekort 
schoten. 
 
Kort na het midden van de 17de eeuw zette bovendien een agrarische depressie in die bijna 
driekwart eeuw zou duren. Het grotendeels op landbouw gerichte Noord-Brabant ondervond 
daarvan veel schade. Dat ging ten koste van de boerenbedrijven en betekende vaak de 
ondergang van grote hoeven en de 'verkeutering' van het platteland.  
In Tilburg, Eindhoven en Helmond bleef de textielnijverheid ook na 1648 van betekenis, 
hoewel ook die de weerslag ondervond van de agrarische depressie. De relatief lage 
arbeidskosten maakten dit gebied interessant voor ondernemers buiten Brabant, maar het geeft 
al direct aan dat de beloningen voor de mensen die het werk deden gering waren. 
Een deel van de Brabanders verdiende zijn kost als vervoerder van goederen die tussen 
Noord- en Zuid-Nederland werden verhandeld en met het transport van producten uit Brabant 
zelf. Bij dat laatste moeten we denken aan boekweit, rogge, brandhout en gemalen 
eikenschors (voor de leerlooierijen). 
De bevolkingscijfers passen bij een gebied dat economisch moeilijke tijden doormaakte. 
Behalve in de stad Breda zien we overal een kleine achteruitgang. Dit wordt bevestigd door 
het gegeven dat arme dorpen in Kempenland en het Maasland regelmatig om vrijstelling van 
belasting moesten vragen omdat ze de middelen doodeenvoudig niet konden opbrengen. 
Juist toen alles weer wat beter leek te gaan en Brabant leek te kunnen profiteren van de 
effecten van de Gouden eeuw in Holland, vielen in 1672 de Fransen de Republiek binnen wat 
opnieuw een lange periode van oorlog en economische ontwrichting betekende. 
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Vanaf ca. 1750 verbeterde de agrarische toestand. Er werd weer geld belegd in ontginningen 
en de agrarische gebieden werden herontdekt als vestigingsplaatsen voor landhuizen. Maar 
rond diezelfde tijd kwam er concurrentie vanuit het buitenland op het terrein van de 
textielnijverheid waardoor de Brabantse textielsteden te maken kregen met afzetproblemen en 
daarmee samenhangende armoede. 
Ook de lucratieve winning van turf in West-Brabant kwam aan het einde. In 1740 besloot men 
daarmee te stoppen omdat er nog te weinig veen resteerde. 
Door nieuwe invoerrechten kwamen veel brouwerijen in deze periode in de problemen; zij 
zagen hun afzet in andere delen van de Republiek sterk afnemen, ook omdat nieuwe dranken 
als thee en jenever de consumptie van bier verminderden. 
 
Wat wel goed bleef lopen was de transportsector. Vervoer over water was vaak duur door een 
ingewikkeld systeem van tollen. Vervoer over land bleef aantrekkelijk en veel Brabanders 
verdienden daar hun kost mee. Mede om die reden besloot de Raad van State tot de aanleg 
van een steenweg vanuit Den Bosch naar Best.  
 
Alles overziende blijft het beeld van Brabant in de 18de eeuw niet echt rooskleurig. Er waren 
positieve ontwikkelingen, mede omdat de Staten-Generaal die stimuleerde, maar ook macro-
economische ontwikkelingen die zich aan hun invloed onttrokken en die de balans weer in 
een andere richting deden doorslaan. 
 
Na 1648 waren de Staten Generaal oppermachtig en benoemden overal protestantse 
predikanten, met dien verstande dat veel predikanten twee of drie gemeenten tegelijkertijd 
bedienden. Bloeiende gemeenten, waar de meerderheid van de bevolking gereformeerd was, 
waren er eigenlijk alleen in de grotere steden en in het noordwesten van Staat-Brabant. In 
1649 werden de gemeenten ingedeeld bij classes die voor wat betreft Oost-Brabant werden 
ondergebracht bij de Gelderse synode. 
 
In West-Brabant waren de daar bestaande gemeenten al veel vroeger georganiseerd. Bergen 
op Zoom en veel gemeenten daaromheen maakten vanaf 1586 deel uit van de classis van 
Tholen. De plaatsen in het noorden van West-Brabant stonden onder het toezicht van de 
classis van Dordrecht. Breda en omgeving, dat aanvankelijk ook onder Dordrecht 
ressorteerde, werd later een eigen classis.  
 
De hervormde gemeenten kregen de beschikking over de bestaande, meestal middeleeuwse 
kerkgebouwen, ook al was het aantal protestanten vaak zeer gering. Toen later in de 17de 
eeuw geleidelijk aan ook steeds meer protestantse schoolmeesters werden aangesteld, 
gebruikten die vaak een deel van de kerk als klaslokaal. 
Bij de benoemen van ambtenaren speelde religie een grote rol. Volgens de voorschriften van 
de Staten-Generaal mochten alleen katholieke functionarissen worden aangesteld wanneer er 
in een plaats of de omgeving geen geschikte gereformeerde kandidaten voor die functie te 
vinden waren.  
 

 
1795: Bataafs Brabant 
In 1795 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de Bataafse Republiek. Hierin 
werden katholieken als gelijkwaardige burgers erkend en werd Staats-Brabant een provincie 
met de naam Bataafs-Brabant. Op 11 juni van datzelfde jaar kwam een groep vooraanstaande 
burgers bijeen in Tilburg. Als afgevaardigden van de Brabantse steden en dorpen riepen zij op 
plechtige wijze 'de Vergadering van Gedeputeerden provisioneel representeerende het volk 
van Bataafsch Braband' in het leven. Brabant beschouwde zich vanaf dat moment als 
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zelfstandig gewest. Op 1 januari 1796 werd Brabant daadwerkelijk een zelfstandige provincie, 
met een eigen vertegenwoordiging in de Staten-Generaal. Deze werd op 1 maart toegelaten tot 
de eerste zitting van de Nationale Vergadering. Dit was de opvolger van de vroegere Staten-
Generaal en het eerste moderne vertegenwoordigend lichaam in Nederland. 
 
1813: Noord-Brabant 
Bataafs-Brabant hield op te bestaan tijdens de Franse overheersing, toen het gebied werd 
opgedeeld in verschillende departementen. Tijdens het Congres van Wenen werd besloten dat 
een aantal gebieden – waaronder de Oostenrijkse Nederlanden en de voormalige Bataafse 
Republiek – zou worden samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Heel 
het gebied van het oude hertogdom Brabant werd nu weer in één staat verenigd en verdeeld in 
drie provincies: Noord-Brabant, Antwerpen en Zuid-Brabant (met Brussel en Leuven). 
 
Onstaansgeschiedenis van de (Provinciale) Staten 
Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (1813) onder koning Willem I, werden 
op basis van de Grondwet van 1814 in het hele land Staten der Provinciën ingesteld. De eerste 
Brabantse Staten bestonden uit 52 leden, 9 voor de adel in de ridderschappen, 26 voor de 
steden en 17 voor de landelijke stand. Na de overgang van een aantal steden naar de nieuwe 
provincie Limburg telden de Brabantse Staten nog 42 leden: 7 voor de adel, 21 voor de steden 
en 14 voor de landelijke stand. De Statenleden werden in het begin gekozen door mannen die 
een bepaalde hoeveelheid belasting betaald hadden. Alleen zij hadden toen stemrecht. 
De Statenleden kozen op hun beurt de leden van de Tweede Kamer. Sinds 1848 worden de 
leden van de Tweede Kamer rechtstreeks gekozen. De Provinciale Staten kiezen sindsdien de 
leden van de Eerste Kamer. Pas in 1919 werden de eerste algemene Statenverkiezingen 
gehouden.  
 

 
 

De Spaanse Successieoorlog, begonnen in 1701,  
eindigt voor de Republiek in 1713 met de Vrede van Utrecht 
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Fijnaart in de achttiende eeuw 172 
 
West-Brabant was ooit een landelijk gebied met weidse vergezichten en einders begrensd 
door statige populieren op de eeuwenoude zeedijken die bescherming boden aan mens en dier, 
een gebied van open polderlandschappen met golvende graanvelden en grote boerenhoeven en 
hier en daar een kerktoren, een gebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.  
West-Brabant, door de voorvaderen ontworsteld aan de zee om vele monden van voedsel te 
voorzien. Hier immers groeiden de beste en gezondste gewassen: tarwe, aardappelen, uien, 
bieten, kolen enz. West-Brabant, een goed land voor boeren, burgers en buitenlui…  
 
Fijnaart 173 is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat174, 
nu gemeente Moerdijk, t/m 1996 heette het gemeente Fijnaart en Heijningen. Onder het dorp 
Fijnaart vallen ook de buurtschappen Oudemolen (ged.), Barlaque, Kade, Kwartier, 
Nieuwemolen en Zwingelspaan. In de volksmond heet Fijnaart De Fendert, wat verklaard 
wordt als personifiërende afleiding van fijn ‘fijn, volmaakt in zijn soort’ (vanwege de 
fijnkorrelige klei?), of anders fijn ‘einde’ (naar de ligging nabij de grens met Holland?). Beide 
verklaringen zijn onzeker.  
Statistische gegevens: in 1840 had Fijnaart 75 huizen met 570 inwoners; tegenwoordig heeft 
Fijnaart ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners. 
 
Geschiedenis  
Het oorspronkelijke Fijnaart ontstond toen in 1380 Jan Boudewijnsz. en Gereart Willemz. van 
Jan van Polanen en Hendrik van Boutersem toestemming kregen het gors ‘de Finere’ te 
bedijken. Door het binnendijkse uitmoeren (= veen afgraven) ontstonden echter instabiele 
gronden, waardoor het dorp bij de Sint Elisabethsvloed van 1421 (als gevolg waarvan de 
Biesbosch ontstond) geheel werd weggespoeld. De gronden werden later opnieuw ingedijkt 
en uitgegeven. 
 
Pas in 1548 ontstaat het huidige dorp Fijnaart, midden in de polder op het Vrouw Jacobsland, 
ook wel de Fijnaartse polder genoemd. In 1550 wordt er een kerkje gebouwd, gewijd aan de 
H. Jacobus de Meerdere, de patroonheilige van het dorp. Deze kerk is in 1645 vervangen door 
een NH kerk. De huidige kerk dateert uit 1875. Na de Reformatie kerkten de katholieken in 
Standdaarbuiten. In de Molenstraat aan de kant van het dorpshuis komt in 1796 een eigen 

                                                 
172 De volgende boeken geven specifieke informatie, zij het over een bredere periode: J. van Doorn, Vierhonderd 
jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987, Beknopte beschrijving van de geschiedenis van Fijnaart en 
Heijningen en de plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente, Fijnaart 1987; Albert Delahaye, E.M. Lieven, 
Het dorpshuis van Fijnaart en Heijingen, Fijnaart en Heijningen juni 1980; Albert Delahaye, Op den 
Dorpshuijse van Princenlant, Dinteloord en Prinsenland 1987. Voor bronnen: Regionaal Archief West Brabant 
(RAWB): www.regionaalarchiefwestbrabant.nl. We beschrijven hier het dorp Fijnaart wat uigebreider, omdat dit 
de belangrijkste woonplaats was van de familie Bette die we in deze verhandeling beschrijven. Op een later 
tijdstip komt het dorp Dinteloord als woonplaats van de voorvaderen nader in beeld.  
173 Deze eerste beknopte informatie over het dorp Fijnaart is ontleend aan www.plaatsengids.nl. 
174 De streek Baronie en Markiezaat omvat de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Etten-Leur, Gilze en Rijen, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Woensdrecht en Zundert. Dat zijn sinds de gemeentelijke herindelingen van 1997 dus 14 gemeenten. De huidige 
streeknaam Baronie en Markiezaat is een samenstrekking van de oude streeknamen Baronie van Breda en 
Markiezaat van Bergen op Zoom. De streek Baronie en Markiezaat ligt in het Zuid-Westen van Noord-Brabant. 
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schuurkerk. De huidige RK kerk uit 1952 staat op de plaats van de kerk die in 1845 werd 
gebouwd en in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. 
 
Rond het oudste RK kerkje is Fijnaart ontstaan volgens het Flakkeese type, waarbij de kerk 
een zeer belangrijke plaats inneemt. Zij ligt in de as en op de kop van de Voorstraat (de 
hoofdstraat), op een ‘eiland’, waaromheen in carrévorm bebouwing staat. Aan de andere kant 
van de Voorstraat wordt in 1613 het eerste dorpshuis/raadhuis gebouwd. In 1950 wordt dit 
huis vervangen door het huidige gemeentehuis. In 1980 is het pand uitgebreid. Naast de 
Voorstraat liggen parallelle achterstraten. Dergelijke dorpen komen veel voor op de Zuid-
Hollandse eilanden en in Zeeland. De buurkernen Willemstad, Dinteloord en Standdaarbuiten 
hebben dezelfde aanleg. 
 
Oostelijk van het dorpshuis lag oorspronkelijk de natuurlijke Fijnaartse haven. Deze deelde de 
polder De Oude Appelaar in tweeën. Westelijk van de haven heette de polder Het Dorpsgors 
en oostelijk De Schudde Borse. Nu verwijst slechts de daar aanwezige sloot nog naar deze 
haven. 
 
 
Uitgebreider over Fijnaart, het dorp en de polders in de 18de eeuw 175 
 
Omschrijving van het gebied van de gemeente 
De gemeente ‘Fijnaart en Heijningen’ is gelegen in de kleistreek van Noord- Brabant en wel 
in de noordwesthoek van de provincie. De gemeente grenst in het westen aan het Volkerak, in 
het noordwesten aan Willemstad, noordoostelijk aan Klundert, in het oosten aan 
Standdaarbuiten, in het zuiden aan Oud en Nieuw Gastel en in het zuidwesten aan Dinteloord 
en Prinsenland.  
 
Het grondgebied van de gemeente is in de loop der eeuwen geheel ontstaan door middel van 
inpolderingen. Een eerste poging is bekend uit 1380. Dan is er sprake van de uitgifte van een 
gebied, genaamd "De Finere". Veel bijzonderheden zijn hierover niet bekend. Ook al is de 
eerste bedijkingspoging wellicht mislukt, toch zijn er aanwijzingen dat al een zeker gebruik 
van mogelijk tijdelijk drooggevallen gronden heeft plaats gevonden. 
Eerst in 1548 komt er zekerheid. In dat jaar werd een deel van het gors "De Fijnaart" ter 
bedijking uitgegeven, onder de naam van "Vrouwe Jacobsland". In deze polder werd een dorp 
gesticht: Fijnaart.  
 
Na dit eerste begin volgden meerdere inpolderingen: In 1558 de "Nieuwe of Kleine Fijnaart", 
in 1581 "De Heijningen", in 1597/98 "De (Oude) Appelaar", in 1615 de "Jufvrouwenpolder", 
de "Angelinapolder" (na 1615), de "Kwartierse Gorzen" (1624), "Henriëtta-polder" (1624 of 
1649), het "Slobbegors" of "Elisabethpolder" in 1649, de "Beaumondspolder" of "West-
Heijningen" (rond 1651) en de "Sabina-Henricapolder" in 1787. Hiermede was in grote lijnen 
de omvang van het grondgebied bereikt, zoals dit heden nog het geval is. 
Naast de dorpen van Heijningen en Fijnaart ontstonden al vroeg bewoonde kernen, zoals de 
Kade, de Molen (Oude Molen) en Zwingelspaan. Hierbij zocht men veelal kruispunten van 
dijken op; in de meeste gevallen deden de dijken ook dienst als hooggelegen weg. 

                                                 
175 Deze meer uitgebreide en specifiek verantwoordde informatie over Fijnaart (in grote lijnen de eeuwen door) 
is ontleend aan: G.J. van Donschot, Inventaris van de archieven van het dorps- en gemeentebestuur van Fijnaart 
en Heijningen, (1518)-1810. Gemeente Moerdijk/Regionaal Archief West-Brabant 1998. Verhandelingen over 
het dagelijkse leven in Fijnaart gedurende de 18de eeuw zijn voor zover mijn onderzoek reikte niet gevonden.  
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Bevolking 
In eerste instantie waren voor het dorp Fijnaart in 1558 een dertigtal erven gereserveerd voor 
huizenbouw.  Een lidmatentelling uit 1669 geeft een inwonertal van 220, exclusief een 
handvol rooms-katholieken. Aan het einde van de hier beschreven periode had Fijnaart 76 
huizen en Heijningen 96 huizen. Andere kernen waren de Kade, met 65 huizen en Oude 
Molen (85 huizen). In 1811 telde de gemeente in totaal 1780 inwoners. 
  
In kerkelijk opzicht behoorde de parochie van Fijnaart tot het dekenaat van Bergen op Zoom. 
De ligging in de Noordwesthoek betekende een oriëntatie op de Hollandse (Klundert was 
bijvoorbeeld ook Hollands gebied) en Zeeuwse gebieden. Kapitaal en import van nieuwe 
bewoners kwamen uit die gebieden. Dit leidde ertoe dat de protestantisering in Fijnaart en in 
Heijningen op een vroeg tijdstip inzette. De eerste predikant kwam in 1587. De hervormde 
gemeente van Fijnaart was daarmee de vierde uit het huidige Brabant, welke zich aansloot bij 
de classis van Dordrecht. Na het wegvallen van een eigen bedienaar van de parochie waren de 
weinig overgebleven rooms-katholieken genoodzaakt om elders, met name in Oud Gastel en 
Standdaarbuiten, te kerken.  
 
Het leven in Fijnaart 
Dankzij de vruchtbare kleigronden was het op zichzelf goed leven in Fijnaart en Heijningen. 
De lasten van oorlogen drukten echter regelmatig zwaar op de inwoners. Nabijgelegen 
vestingsteden, zoals Willemstad en Klundert, bezorgden de inwoners van Fijnaart en 
Heijningen nog extra lasten, in de vorm van verplichte leveranties en diensten. Vooral de 
periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was een ware kwelling. Maar ook de 
Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-1748) bracht weer de nodige ellende, terwijl vanaf 1793 
met name Franse troepen voor een strijdtoneel in West-Brabant zorgden. 
 
Economische ontwikkeling 
Brabants Noordwesthoek lag in de hier beschreven periode vrij geïsoleerd. Fijnaart werd in 
het zuiden begrensd door de rivier de Mark. Deze rivier vormde een zwaar obstakel voor het 
verkeer. Slechts op enkele plaatsen lag een veer. Hetzelfde gold in nog sterkere mate voor de 
west- en noordzijde, waar de brede stromen van het Volkerak en het Hollands Diep een vlot 
verkeer in de weg stonden. Aan de oostzijde tenslotte was het de Roode Vaart, die, weliswaar 
op enige afstand, belemmerend werkte. Verkeer en vervoer per schip was dan ook veelal de 
aangewezen weg. Binnen de gemeente moest het overige vervoer het doen met onverharde 
wegen, welke vooral in de winterperiode vrijwel onbegaanbaar waren. 
 
Meekrap 
Sterk verbonden met de landbouw was de meekrapindustrie. Meekrap is een wortelplant.  
De geoogste meekrapwortels werden in meestoven gedroogd en vervolgens fijn gemalen om 
te dienen als grondstof voor de vervaardiging van een verfstof. Daarnaast wordt aan meekrap 
ook een medicinale werking toegeschreven. Meekrap is als landbouwproduct vooral geteeld 
voor de rode kleurstof alizarine, die werd gebruikt voor het kleuren van textiel en leer. Een 
handelsnaam is voor de kleur is Turks Rood, een andere is kraplak. Ook werd meekrap 
gebruikt in de miniatuurschilderkunst, als pigment om olieverf of lijmverf te kleuren. 
 
De verfstof werd gewonnen uit de wortelstok van de meekrapplant. Nadat de wortels van de 
3-jarige meekrapplant in de maanden september tot november waren gedolven werden ze 
opgeslagen in meekrapstoven die in de onmiddellijke nabijheid van de meekrapvelden waren 
gelegen. Een meekrapstoof bestond uit drie gedeelten: een schuur (de koude stoof) waarin de 
wortels bij aankomst werden gestort; een droogtoren waarin een oven aanwezig was die voor 
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een snelle droging zorgde en waarin de wortels werden gezuiverd, en een stamphuis waarin de 
wortels werden verpulverd met behulp van grote stampers die met paardenkracht werden 
aangedreven. Vanwege de hoge investeringskosten hadden meerdere boeren (meestal zestien) 
samen één meekrapstoof, een zeer vroege vorm van landbouwcoöperatie. Het meekrappoeder 
werd verhandeld op de stapelmarkt van Rotterdam; vandaar werd het verfpoeder verkocht aan 
ververijen en katoendrukkerijen. 
Onder Fijnaart en Heijningen lagen in 1808 al vier meekrapstoven. De handel in meekrap was 
in West-Brabant en Zeeland aanzienlijk. De landbouw en de meekrapverwerking waren de 
enige bronnen van inkomsten van betekenis.  
Toen in 1868 in Duitsland werd ontdekt hoe de (kleur)stof alizarine langs synthetische weg 
kon worden bereid, ging het snel bergafwaarts met de meekrapteelt. 
 
Geschiedenis van de Hervormde gemeente te Fijnaart  
Zoals opgemerkt, is bij onderzoek en navraag gebleken, dat de periode van de 18de eeuw voor 
wat betreft Fijnaart tot nu toe niet veel historisch beschrijvend materiaal heeft opgeleverd. 
Wat wel als bronmateriaal is vastgelegd en bewaard gebleven, wordt uiteraard gevonden in 
het archief van het dorpsbestuur en de schepenbank van Fijnaart, in de notulen van kerkeraad-
vergaderingen (Archief Nederlands Hervormde Gemeente Fijnaart en Heijningen), in de 
archieven van notarissen, het archief van de maatschap ‘Eigenaren der Aanwassen (onder 
Fijnaart). Al deze en zulke zaken zijn geordend te vinden in het Regionaal Archief West-
Brabant, tegenwoordig in Oudenbosch.176 
 
Een van de weinige specifieke beschrijvingen die ik van de Fijnaartse geschiedenis ken, geeft 
het leven van de Fijnaartse kerkelijke (Hervormde) gemeente gedurende de 18de eeuw 
beschrijvend weer. Het betreft het eerder genoemde boekje ‘Vierhonderd jaar protestantisme 
in de Noordwesthoek 1587-1987’ door de heer J. van Doorn te Sommelsdijk (hoofdstuk 5 
beschrijft gebeurtenissen in de 18de eeuw). Het gaat hier vanwege het perspectief om een 
specifiek deel van de bevolking en om een door het doel van dit boek bepaalde vastlegging 
van de geschiedenis. Maar deze tekst geeft wel degelijk een belangrijke indruk van het 
Fijnaartse leven. Uit het niet meer te verkrijgen boekje neem ik een aantal beschrijvende 
passages in zijn geheel over. Met respect voor het onderzoek dat aan dit boekje voorafging en 
met dank aan de auteur, die zijn toestemming gaf het in mijn onderzoekstekst op te nemen! 
 

 

                                                 
176 Zie voor de digitale overzichten en ingangen: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl  
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De Hervormde gemeente van Fijnaart 177 in de achttiende eeuw 
 
‘De hervormde gemeente kwam in de 18e eeuw in een rustiger vaarwater dan in de voorafgaande 
eeuw. In het vorige hoofdstuk konden we lezen over de woelige stormen die onze gemeente bedreigd 
hebben. Toch bleef de gemeente overeind, ondanks alle problemen van dreigende verkoop van het 
kerkgebouw en andere zaken die voortkwamen uit de bouw van een nieuwe kerk. Vooral dankzij een 
grote offervaardigheid van de gemeenteleden konden de financiële perikelen opgelost worden. 
 
Kenmerkend ook voor de gemeente in de 17e eeuw is, dat erg veel predikanten de gemeente gediend 
hebben. In het totaal zijn 10 predikanten verbonden geweest aan de gemeente Fijnaart en Heijningen. 
Op het einde van deze eeuw ontstonden de eerste problemen tussen de hervormden en de zich weer in 
Fijnaart en Heijningen vestigende katholieken. Deze problemen zouden zich ook in de 18e eeuw weer 
voordoen. In veel opzichten wordt de 18e eeuw gezien als een periode van verval. Ook onze gemeente 
zou hier niet geheel aan ontkomen. Immers nu hoefde er niet meer gevochten te worden voor het 
behoud van het hervormde geloof en om dit in vrijheid te kunnen belijden. De Protestantse kerk was 
nu de Staatskerk geworden van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. 
 
Tevens begon op het einde van de 17e eeuw de altijd zo goede verhouding met het plaatselijk bestuur 
te verkoelen. Deze ontwikkeling zette zich voort in de eeuw die nu aan de orde komt. Al heel snel 
ontstonden problemen tussen het bestuur met de Stadhouder voorop en de Kerkbestuurders. Burgerlijk 
bestuur en Stadhouder wilden namelijk invloed hebben op de beslissingen van geestelijke aard in 
Fijnaart en Heijningen. In de beginjaren werd dit als iets vanzelfsprekends beschouwd. Door alle 
beroepingsperikelen van rond 1670 groeide langzaam de mening in de kerkeraad, dat zij alleen het 
geestelijk beleid moest bepalen. Dus zonder bemoeienis van de overheid. Dit kwam al direkt tot uiting 
in het vinden van een opvolger voor dein 1701 overleden predikant Ds. Theodorus van Steen.  
 
Op 27 juli (1702) werd unaniem besloten kandidaat Arnoldus Braam uit Rotterdam te beroepen als 
predikant in Fijnaart en Heijningen. Op 8 augustus werd de Raad van State verzocht om in te stemmen 
met het beroepen van de kandidaat Braam. Wat zou dit college beslissen? Opnieuw de Stadhouder 
gelijk geven of zich achter de kerkeraad opstellen? Tot verrassing van velen keurde de Raad van State 
op 5 september 1702 het voorgenoemen beroep ten gunste van kandidaat Braam goed. Een 
opmerkelijke beslissing! Zonder nu in te gaan op het kerkrechterlijk belang kwam de kerkeraad als 
overwinnaar uit deze juridische strijd te voorschijn. De Stadhouder met de Schepenen hadden hun 
meerdere moeten erkennen in de kerkeraad van Fijnaart en Heijningen. 
 
Uit de stukken van deze tijd kan worden opgemaakt dat Ds. Braam een rechtlijnig denkend predikant 
was, die niet beïnvloed wilde worden door aardse zaken. Door zijn onverzettelijke houding had hij 
vaak verschil van mening met bepaalde personen. Hij zou dan ook al spoedig in ernstig konflikt komen 
met de plaatselijke autoriteiten. Toch heeft de gemeente onder Ds. Braam een behoorlijke bloei 
gekend. Hij werd krachtig gesteund door de Classis Zuid-Holland. 
 
Ds. Braam hield niet van halve maatregelen. Zo werden op 23 maart 1704 Stadhouder Arnout 
Lodewijk van Trier en zijn vrouw Pieternella van Bonckelwaard uitgesloten van het Avondmaal. Deze 
tuchtmaatregel zal ongetwijfeld verband houden met de slechte relatie die Ds. Braam had met het 
burgelijke bestuur. Dit kwam helemaal tot uiting in 1706. In de namiddagdienst van zondag 3 oktober 
preekte Ds. Braam over de brief van Paulus aan de Colessenzen. In zijn uitleg van hoofdstuk 3 vers 20 
betrok hij het plaatselijk bestuur. De tekst van vers 20 luidt: "Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in 
alles, want dit is welbehaaglijk in den Here". De verklaring van deze tekst door Ds. Braam, was 
gericht op een veroordeling van de burgelijke autoriteiten en hoe dezen zich eigenlijk moeten 
gedragen. Dit tot grote ergernis van de burgerlijke autoriteiten van Fijnaart. Ten overstaan van een 
volle kerk moesten zij aanhoren hoe de predikant zich minachtend uitliet over hen. Uiteraard lieten ze 
het er niet bij zitten. Direkt werd een afvaardiging van het bestuur naar de predikant gestuurd, om een 

                                                 
177 J. van Doorn, Vierhonderd jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987, Fijnaart en Heijningen 1987. 
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opheldering te vragen over zijn uitspraken. Ds. Arnoldus Braam wilde echter van geen wijken weten. 
Hij wees elke eis tot rectificatie van de hand.  
 
Toen dit geen resultaat had, werd een rekest opgesteld en verzonden aan de Raad van Brabant. Dit 
diende tevens als aanklacht tegen Ds. Braam. Verontwaardigd schreven de autoriteiten, Baljuws 178) 
en Schepenen, dat het een predikant niet was toegestaan tegenover een "gansche gemeijnte" zich zo 
laatdunkend uit te laten over hen. Ds. Braam werd door hen beschuldigd van opruiing en 
"quaadwilligheijd". Ze eisten genoegdoening aan het adres van het plaatselijk bestuur. De altijd zo 
dwarse en opstandige predikant moest maar eens een toontje lager zingen! Om de eisen kracht bij te 
zetten vroeg het bestuur van Fijnaart aan de Raad van Brabant Ds. Braam ook nog te veroordelen tot 
een boete van 500 guldens. Deze boete zal verdeeld worden onder de armen. Tevens zou de Fijnaartse 
predikant veroordeeld moeten worden in de proceskosten. De Raad van Brabant ging echter niet op de 
eisen van de Baljuw en de Schepenen in. Mogelijk dat de Raad bang was voor theologische 
moeilijkheden als Ds. Braam veroordeeld zou worden. De predikant werd zelfs niet tot de 
proceskosten veroordeeld. 
 
Gesterkt door de uitspraak van de Raad van Brabant ging Ds. A. Braam verder in zijn strijd tegen het 
plaatselijk bestuur. Zo was er in 1709 al weer het volgende konflikt over de benoeming van Jan van 
den Dries tot Diaken. Ook nu liepen de gemoederen weer hoog op. 
 
 In het jaar 1712, kwam Ds. Braam met zijn kerkeraad opnieuw in aktie vanwege het, in hun ogen, 
veel te slappe optreden tegen een rooms-katholieke inwoner van Fijnaart. Deze had in de ogen van de 
kerkeraad de euvele moed gehad om een schooltje op te richten waar enige katholieke kinderen 
onderwijs ontvingen. De kerkeraad en Ds. Braam wezen Baljuw Johan van der Moer op zijn plicht 
"sulcke saken voortekomen". Dit was namelijk in strijd met de bepalingen die op het Eiland van de 
Klundert golden. De Baljuw zegde, al of niet gedwongen, deze katholiek aan om te vertrekken uit 
Fijnaart. Hieruit bleek wel hoe sterk de positie was van Ds. Arnoldus Braam. 
 
De kerkeraad bestond rond 1710 uit: Maarten van der Gijp, Pieter Cloedt, Pieter Jacob Dane voor 
Fijnaart en de uit Heijningen afkomstige Jan Moermans, allen als Ouderling. Lucas Veerman 
fungeerde als Diaken. Elk kerkeraadslid had twee jaar zitting. Ieder jaar traden twee Ouderlingen af 
en om het andere jaar de Heijningse Ouderling. Met ingang van het jaar 1703 werden er steeds twee 
kandidaten voorgedragen waaruit een keuze kon worden gemaakt. De predikant had bij deze 
verkiezing wel een tweede of dubbele stem. Heijningen mocht volgens de afspraken, gemaakt in 1675, 
door een Ouderling vertegenwoordigd worden. Vandaar dat om de twee jaar steeds twee Heijningers 
werden voorgedragen als kandidaat-Ouderling. Overigens zouden ook in deze eeuw de problemen 
tussen Fijnaart en Heijningen weer hoog oplopen. Die gingen over het oude geschil van de Heijningse 
bijdragen in de kosten van het kerkgebouw. Hierover later meer.  
 
De namen van de kerkeraadsleden die in het begin van de 18e eeuw gekozen werden, geven ons een 
aantal nog steeds bekende familienamen in Fijnaart en Heijningen. Een greep hieruit: Arij 
Grootenboer, Meeuwis Leendert van Dis, Jan Versluijs, Jan Dane, Gijsbert Schilperoort, Huijbert 
Provili, Claas Bom, Cornelis Burgers, Cornelis Soetens, Jan Mans, Cornelis Leest en nog veel meer 
namen waaronder Coomans en Cloedt, die we al eerder zijn tegengekomen. 
 
Erg jammer is het dat de stukken van de kerkvoogdij, die betrekking hebben op de 18e eeuw vrijwel 
geheel verloren zijn gegaan. Slechts heel weinig is uit deze periode bewaard gebleven, zodat het niet 
eenvoudig is om te kunnen schrijven over de financiële toestand en dergelijke van de gemeente. Van de 
stukken met betrekking tot de kerkeraad zijner gelukkig heel wat bewaard gebleven. Een van de 
weinige stukken over kerkvoogdij aangelegenheden die bewaard is, handelt over de kerkklok of "het 
orlogie van de Fienaart" zoals het in de rekening van 1726 beschreven staat. De "Oorloozijmaker" 
Hendrik van Hagevelt nam de klok van de kerk eens goed onderhanden voor een grote reparatie en 

                                                 
178 Deze bestuurder viel rechtstreeks onder de Markies van Bergen op Zoom. De Stadhouder was zijn plaats-
vervanger. 
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onderhoud. De totale kosten bedroegen 44 guldens. De horlogemaker was echter zelf de schrijfkunst 
niet machtig, zodat hij de rekening moest laten opmaken door de Kerkmeester. Hij ondertekende deze 
met "eijgen gemaackt hantmerck". 
Ook de kerkrekening van 1727 heeft de tijd overleefd en daarom kunnen we nu hieruit enige 
vermeldingswaardige zaken lezen. Gelukkig verkeerde de gemeente in een veel betere financiële 
toestand dan in de eeuw daarvoor. Zo geven de jaren 1725, 1726 en 1727 een positief saldo van 
respectievelijk 190 guldens - 16 stuivers, 81 guldens -6 stuivers en 112 guldens - 1 stuiver -8 
penningen. De rekening van 1727 geeft een totaal aan inkomsten van ruim 530 guldens te zien. Het 
zitplaatsengeld bracht bijna 160 guldens op. De uitgaven, uiteraard tot op de laatste penning 
verantwoord, bedroegen 524 guldens - 9 stuivers - 8 penningen. Posten waren ondermeer het 
schoonmaken van de kerk (4 guldens), sloten voor de Magistraatsbanken, dakpannen enzovoorts. Ook 
werd voor 11 guldens een zestiental bomen bijgeplant op het kerkhof rond de kerk. Jacobus van der 
Hoeke kreeg een bedrag van 2 guldens - 10 stuivers voor het "luijden" van de klok en het bijhouden 
van het uurwerk dat pas gerepareerd was. Eigenlijk was dit de taak van de schoolmeester, maar deze 
was "facant". Hieruit blijkt overigens wel dat de schoolmeester meer een manusje van alles was. Hij 
moest de klok luiden, voorzanger en aanspreker zijn. Ook was hij bode van de kerkeraad en koster 
tegelijk. Dit alles om maar iets bij zijn schamel loon als schoolmeester te kunnen 
verdienen. 
 
In september 1732 kwam er een definitieve regeling tussen de gemeenten van Fijnaart en Willemstad 
over de kerkgangers van Heijningen. Heel wat Heijningers gingen namelijk nog steeds naar de kerk in 
Willemstad. Gewoon omdat dit veel dichterbij was. Op initiatief van de Classis Zuid-Holland werd nu 
geprobeerd om een en ander definitief te regelen. Heijningen kwam geheel onder Fijnaart te vallen. 
Dit was nog eens een bevestiging van wat al langer gold. Onder Heijningen werd verstaan het gebied 
vanaf de nieuwe Fijnaartse molen, die in 1725 was gebouwd. Wel moest de Fijnaartse kerkeraad de 
Heijningers zonder voorwaarden de gelegenheid geven naar de Willemstadse kerk te gaan. 
Willemstad had bezwaar tegen de komst van de bewoners bij de Nieuwe Molen naar de Willemstadse 
kerk. De kerkeraad van deze plaats was van mening, dat deze mensen naar de Fijnaartse kerk moesten 
gaan. De Classis besloot tot handhaving van de bestaande toestand totdat de beide kerkeraden 
hierover een akkoord zouden bereiken. 
 
Op 22 mei 1735 werd bepaald dat als een kerkeraadslid zou komen te overlijden, deze open gevallen 
plaats zou worden ingenomen door het laatst afgetreden lid van de kerkeraad. Dit zou dan zonder 
stemming gebeuren. Voor Heijningen zou een gelijke regeling gelden als hun Ouderling kwam te 
overlijden. 
Na bijna 34 jaar predikant te zijn geweest in Fijnaart en Heijningen overleed Ds. Arnoldus Braam in 
april 1736. Er is maar één predikant die de gemeente langer gediend heeft dan hij. Tijdens zijn 
predikantschap had hij heel vaak konflikten met de burgelijke autoriteiten. Hij moet een onverzettelijk 
man zijn geweest, die voor weinig kompromissen te vinden was. Op 26 april al kwam de kerkeraad 
bijeen met de Consulenten. Ds. Nicolaas Zegers van Willemstad en Ds. Jacobus van Cleeff uit 
Zevenbergen om een geschikte opvolger te vinden voor de overleden Fijnaartse predikant. Net zoals 
zo'n 35 jaar geleden werden ook nu weer een drietal kandidaten uitgenodigd om op proef te komen 
preken. Met volledige steun van de Raad van State en de Classis Zuid-„Holland viel de keuze op 
kandidaat Samuël Francois de Moraaz uit Dordrecht. Op 16 juli volgde het officiële beroep. Het 
verhaal begint enigszins eentonig te worden, want ook nu weer kreeg de kerkeraad het aan de stok met 
het plaatselijk bestuur. Wederom was elke invloed op het beroepen van een nieuwe predikant, van de 
zijde van de burgelijke autoriteiten, tegengehouden. Verbolgen was het bestuur dan ook toen de 
kerkeraad de rekening van de beroepingskosten bij haar indiende. Het was overigens altijd een 
gebruikelijke gang van zaken geweest dat het burgelijk bestuurde kosten betaalde. Dit waren de 
verhuiskosten van de predikanten en de reiskosten van de Consulenten. Maar nu was het burgelijk 
bestuur dit niet van plan. Daarom overhandigde de Fijnaartse gerechtsbode een protest van het 
bestuur aan de kerkeraad. Het is 20 augustus 1736.  
 
De kerkeraad probeerde "het verschille in der minne” te schikken. Een delegatie bestaande uit de 
Ouderlingen Jan van Mourick en Jan Mans wilden de zaak uitpraten. Op 31 augustus volgde een 
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gesprek hierover. Zij kregen met "scherpe woorden" te verstaan dat het plaatselijk bestuur niet wenste 
te betalen. Eerst moesten zij gekend worden in de te beroepen predikant. Dreigementen kreeg de 
delegatie van de kerkeraad naar haar hoofd geslingerd. De kerkeraad hield echter voet bij stuk. De zo 
duur in 1702 bevochten overwinning van een vrije keuze zonder inmenging van de Fijnaartse 
burgerlijke bestuurders, werd niet uit handen gegeven. Nog steeds werd de kerkeraad volledig 
gesteund door de Raad van State. De totale beroepingskosten bedroegen 90 guldens - 8 stuivers - 8 
penningen. De zaak verhardde zich. De Magistraat en Schepenen wilden absoluut de zeggenschap 
hebben over het uitte brengen beroep betreffende een nieuwe dominee voor Fijnaart en Heijningen. 
De kerkeraad stond overigens volledig in haar recht omdat artikel 35 van het "Regelement op de 
Politijcque reformatie" uit 1660 voorschreef dat de plaatselijke overheid de beroepingskosten diende 
te betalen. 
 
Ondanks alle troebelen volgde op 25 november 1736 de bevestiging van kandidaat S.F. de Moraaz als 
predikant voor Fijnaart en Heijningen. Door de starre houding van het plaatselijk bestuur zag de 
kerkeraad zich gedwongen een proces te beginnen bij de Raad van State om de beroepingskosten 
vergoed te krijgen. Op 27 juni 1737 werd de kerkeraad in het gelijk gesteld door de Raad. Het is niet 
zo verwonderlijk dat er zo'n strijd over een toch maar gering bedrag gevoerd werd. Op de 
achtergrond speelde hier echter mee dat de Baljuw en de Schepenen, dus het burgelijk bestuur, zich 
moesten neerleggen bij de keuze van een predikant door de kerkeraad. Ze hebben nog wel geprobeerd 
de invloed op het beroepen af te dwingen door te weigeren de beroepingskosten te betalen. Dit is, 
zoals we gezien hebben, niet gelukt. Opnieuw was de kerkeraad erin geslaagd een zogenaamde vrije 
beroeping af te dwingen. Het zou echter wel de laatste keer zijn dat het burgerlijk bestuur invloed 
wenste uit te oefenen bij de keuze van een predikant. 
 
Heel lang is Ds. Samuël Francois de Moraaz in Fijnaart en Heijningen geen predikant geweest. 
Nauwelijks vier jaar heeft hij de gemeente gediend. Daarom is over deze periode maar weinig te 
melden. 
 
Slechts een tweetal zaken verdienende aandacht. Ten eerste was er een regeling over het gemengde 
huwelijk. Op last van de Classis moest er een lijst worden bijgehouden van gemengde huwelijken. Het 
tweede betrof het de benoeming van Ouderling Cornelis Provilie. Hij was afkomstig uit Klundert en 
vond het zelf niet juist dat hij geroepen werd tot het ambt van Ouderling. De kerkeraad was van 
mening dat hij wel beroepen kon worden. Door tussenkomst van Ds. De Moraaz kon de zaak "in den 
minne" geregeld worden, zodat Provilie alsnog Ouderling werd. 
 
Op 24 april 1740 kwamen twee afgevaardigden van de gemeente Roosendaal, Ouderling Nicolaas 
Tieboel en Diaken Jacob Jacob Swaans, naar Fijnaart. Zij verzochten de Fijnaartse kerkeraad om een 
zogenaamde "acte van Dimissie". De Roosendaalse gemeente had namelijk Ds. S.F. de Moraaz 
beroepen. Deze had het beroep in principe aangenomen, maar had de toestemming nodig van de 
Fijnaartse kerkeraad om te mogen vertrekken. De kerkeraad, die toen bestond uit Jacobus van Gelder, 
Huibert Mans, Cornelis Leest, Arij Huisers en Martinus Soetens, had geen bezwaar tegen het vertrek. 
Hoewel de kerkeraad haar predikant niet graag liet gaan. Dit gezien de omschrijving in het verslag 
van deze vergadering: "met veel smerte en gantsch ongeerne". Op mei 1740 vertrok Ds. Samuël 
Francois de Moraaz naar Roosendaal. Zijn afscheidsrede ging over Ezechiël 12 vers 1-3. 
 
Zo volgde dan op 20 november 1740 de bevestiging van Ds. Jacobus van den Bogaart tot predikant 
van Fijnaart en Heijningen. Dit keer gebeurde de bevestiging door de Sprangse predikant Ds. 
Gerardus Kloek. Voor het eerst na bijna een eeuw waren er dit keer geen problemen ontstaan over het 
beroepen van een dominee in Fijnaart en Heijningen. De strijd tussen de kerkeraad en het plaatselijk 
bestuur was voorbij. De laatste strijd hierover was in 1736 al definitief beslist in het voordeel van de 
kerkeraad. Van de jaren onder Ds. Van den Bogaart kan worden gezegd dat de verhouding tussen het 
plaatselijk bestuur en de kerkeraad goed was, zonder noemenswaardige problemen. 
 
Ds. Van den Bogaart is de predikant die het langst de gemeente heeft gediend. In het totaal 39 jaar 
lang. Totdat hij in 1779 zijn ambt moest neerleggen wegens zijn zwakke gezondheid. Geen enkele 
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predikant voor hem noch na hem is zo'n lange tijd bij de gemeente Fijnaart en Heijningen betrokken 
geweest als Ds. Van den Bogaart. Opmerkelijk is wel dat er tijdens zijn buitengewoon lange 
ambtsperiode eigenlijk nooit opvallende zaken hebben plaatsgevonden. Tot openlijke konflikten tussen 
protestanten en katholieken is het tijdens zijn predikantschap eigenlijk nooit gekomen. Misschien dat 
hij in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ds. Van Steen en Ds. Braam verdraagzamer was, tegenover de 
kleine, maar wel groeiende groep katholieken in Fijnaart en Heijningen. Ook met de burgerlijke 
autoriteiten van Fijnaart zijn geen noemenswaardige konflikten te melden. Dit is wel eens anders 
geweest, zoals we gezien hebben. 
 
Ondertussen trokken weer donkere oorlogswolken samen boven het Eiland van de Klundert. De 
Republiek had weer problemen met Frankrijk, wat uiteindelijk een oorlog tot gevolg had. Deze staat 
bekend als de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). De konflikten met Frankrijk zorgden weer 
voor een bijzonder spannende tijd op het Eiland. Sinds de laatste veertig jaar was de verdediging 
zwaar verwaarloosd. Met de grootste spoed werden verdedigingswerken aangelegd. De Forten 
"Hompesch" bij de Oude Molen, "Oranje" bij Heijningen, "Naaren" bij het huidige Bovensluis, 
"Beaufort" bij Zwingelspaan, "Sint Anna" nu het Fort Hel en "Carolina"bij de Tonnekreek verrezen. 
 
De spanning nam helemaal toe toen Franse troepen in 1747 West-Brabant binnen vielen. Met het oog 
hierop waren hier in het voorafgaande jaar al grote contingenten troepen gelegerd. Er waren zoveel 
troepen ("militievolk") in Fijnaart en omgeving gestationeerd en ingekwartierd, dat de bediening van 
het Avondmaal in januari '46 uitgesteld moest worden. Dit omdat ook het kerkgebouw gevorderd was. 
Pas in april was het mogelijk het Avondmaal te bedienen, dit gebeurde door Ds. Van de Bogaart 
geassisteerd door twee Ouderlingen. In juli 1747 werd Bergen op Zoom belegerd door Franse 
troepen. De Bergse vesting viel op 16 september in handen van de Fransen. Nu Bergen op Zoom bezet 
was, vreesde men dat de Fransen het Eiland van de Klundert zouden aanvallen. Door de 
aanwezigheid van een groot leger van de Republiek bij Oudenbosch, bleef het Eiland voor een Franse 
aanval gespaard. Bergen op Zoom bleef tot december 1748 bezet door de Fransen. 
 
Vanwege de grote nood waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verkeerde werd, net 
als in 1672, geroepen om een Oranje als Stadhouder voor de gehele Republiek. Sinds het overlijden 
van Willem Hl, de Stadhouder-Koning, in 1702 had de Republiek geen Stadhouder meer. Nu werd 
Willem IV aangesteld als leider van de Republiek. Willem IV was reeds Stadhouder van Friesland, 
Groningen en Gelderland. Hij was de zoon van de, in 1711 bij Moerdijk verdronken, Friese 
Stadhouder Johan Willem Friso. Omdat er geen nakomelingen meer waren van Willem van Oranje 
werd Willem 1V gevraagd Stadhouder van de hele Republiek te worden. Hij was een nakomeling van 
Jan VI "de Oude", een broer van Willem van Oranje. In 1748 werd in Aken de vrede getekend. 
Opnieuw was het Eiland van de Klundert gered van een militaire overheersing. Bij de volgende 
dreiging zou het Eiland van de Klundert hier niet aan ontkomen. 
 
In 1752 ontstond een financieel geschil tussen de Baljuw Jan van Doom en de Schepenen enerzijds en 
Diaken of "Armmeester" Hendrik Oostdijk anderzijds. Het probleem ging over de juiste afwikkeling 
van een aantal erfenissen ten behoeve van de Armenzorg. Al heel wat jaren was de zorg voor de 
minder bedeelden een gemeenschappelijke zaak van kerkeraad en plaatselijk bestuur. Nu waren er 
echter moeilijkheden ontstaan hoe deze erfenissen op een verantwoorde wijze ten goede moesten 
komen aan de Armenzorg. Gelukkig konden de problemen tussen de Diaken Oostdijk en Baljuw Van 
Doorn opgelost worden. Een gevoelig punt bleef wel het feit dat de protestantse kerk meebetaalde aan 
de zorg voor katholieke inwoners. Dit uiteraard zeer tegen de zin van de kerkeraad. In het verleden 
was hier al vaker tegen geprotesteerd, echter met weinig succes. 
 
Opnieuw ontstonden ernstige geschillen tussen Fijnaart en Heijningen. Uiteraard waren deze 
problemen van financiële aard! Heijningen weigerde namelijk weer eens bij te dragen in de 
reparatiekosten van de kerk. Zoals het ook al in de vorige eeuw koppig weigerde mee te dragen in de 
reparatiekosten van de kerk. De kerk had in 1751 een ingrijpend onderhoud ondergaan. Het gebouw 
was namelijk dringend aan herstel toe. Nog steeds waren de gevolgen merkbaar van de slechte bouw 
van de kerk in 1645.  
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Op 29 juni 1751 had de openbare aanbesteding van de reparatie aan het kerkgebouw plaatsgevonden. 
Er was een bestek opgemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. Matthijs Crane had het laagst 
ingeschreven voor het metsel- en timmerwerk. Dat was een bedrag van 1.800 guldens. Ook moest nog 
een nieuwe balk worden aangebracht buiten het bestek om ter waarde van 32 guldens - 5 stuivers. Het 
benodigde ijzerwerk werd geleverd door smid Van der Linde. De kosten hiervan bedroegen 77 
guldens. Deze smid keek tevens het uurwerk nog eens na voor een bedrag van 58 guldens. De totale 
reparatiekosten waren dus 1.967 guldens -5 stuivers. Het was nu juist de dekking van deze kosten die 
weer voor de nodige problemen zorgde tussen Fijnaart en Heijningen. De batige saldi van de 
kerkrekeningen uit de jaren '49 en '50 leverden de Rendanten (de respektievelijke penningmeesters van 
de kerkvoogdij in deze jaren): Jacob de Graaft en L. Botbijl een bedrag op van 361 guldens - 11 
stuivers - 8 penningen. De Ingelanden (de eigenaren van de kavels in de diverse polders) van de 
polders van Fijnaart en Heijningen stelden een omslag (een (grond) belasting) beschikbaar van 1½ 
stuivers per gemet land. Dit betekende voor de Fijnaartse polders, groot 4.463 gemet, een opbrengst 
van bijna 35 guldens en uit de polders van Heijningen, groot 1.942 gemet, een bedrag van ruim 145 
guldens. Totaalopbrengst 480 guldens - 7 stuivers - 8 penningen. Ondanks deze extra inkomsten, bleef 
er wel een tekort over van 1.124 guldens - 6 stuivers. Hoe dit verschil te financieren? Het burgelijk 
bestuur van Fijnaart had hiervoor een oplossing bedacht. Er zou zowel door het bestuur van Fijnaart 
als van Heijningen een extra belasting worden geheven in de beide dorpen. Dit zou er dan op 
neerkomen dat Fijnaart 2/3 deel van de schuld zou betalen. De Heijningers moesten dan het overige 
1/3 deel van het tekort opbrengen. Deze laatsten waren dit echter niet van plan. Fijnaart liet het er 
niet bijzitten. Heijningen moest en zou betalen of ze dit nu leuk vonden of niet. Immers zij gingen toch 
ook naar de Fijnaartse kerk? 
 
De Schepenen van Fijnaart kwamen daarom op 17 september 1753 bijeen in het "Dorpshuijs". Zij 
bespraken daar de mogelijkheden om Heijningen te dwingen mee te betalen aan de kosten voor het 
herstel van de kerk. De Schepenen van Fijnaart droegen Secretaris P. Panneboeter op een stuk op te 
stellen waarin het bestuur van Heijningen werd gemaand om aan haar verplichtingen te voldoen. Dit 
dan onder dreiging van het nemen van gerechtelijke stappen tegen Heijningen. De gerechtsbode van 
Fijnaart overhandigde op 9 oktober 1753 de aanmaning van de Schepenen van Fijnaart aan die van 
Heijningen. Hierin zette Fijnaart zijn standpunten nog eens uiteen waarom Heijningen mee moest 
betalen. Eigenlijk waren dit oude argumenten, die al eerder waren gehanteerd in dezelfde geschillen 
in de vorige eeuw. Heijningen ging tenslotte toch voor het grootste deel naar de kerk in Fijnaart 
"sedert oude tijde herwaarts". De overleden Heijningers werden begraven op het kerkhof in Fijnaart 
of in de kerk zelf. Het dorp Heijningen maakte ook dankbaar gebruik van de diensten van predikant 
Ds. J. van den Bogaart. De Armenzorg van de Fijnaartse kerk had ook betrekking op de armen in 
Heijningen. Met al deze argumenten werd de eis van Fijnaart kracht bijgezet.  
Fijnaart dreigde wèl met een proces, maar kon de hoge proceskosten echter niet betalen. Kennelijk 
heeft Heijningen hier handig op ingespeeld. Ondanks nog een arbitrage van de Raad van Brabant 
bleef Heijningen weigeren ook maar iets te betalen. Fijnaart gaf de pogingen toen maar op en 
betaalde het totale bedrag van ruim 1.100 guldens zelf. Dit voorval zou de samenwerking tussen 
Fijnaart en Heijningen niet bevorderen. Op de achtergrond van dit konflikt speelden de problemen 
over de betaling van de herstelkosten voor het dorpshuis in Fijnaart mee. Heijningen had namelijk 
geen eigen dorpshuis en vergaderde daarom in het Fijnaartse dorpshuis. Via allerlei uitvluchten en 
juridische argumenten probeerde Heijningen aan meebetaling te ontkomen. 
 
Het dwarsliggen van Heijningen had nogal wat ergernis gewekt in Fijnaart. Hieruit bleek nog eens 
hoe afhankelijk men in Fijnaart was van de tegenwerkende en hooghartige Heijningers. Daarom 
stelden Secretaris P. Panneboeter en Ouderling Pieter Meeuwis van Dis een plan op om de inkomsten 
van de kerk te vergroten. Door deze hogere inkomsten kon dan een fonds gevormd worden, waaruit de 
uitgaven voor onderhoud, vernieuwing en dergelijke bekostigd zouden kunnen worden. Het 
belangrijkste voorstel was de uitbreiding van het aantal zitplaatsen. De verhuur hiervan was altijd 
voor de kerk een flinke bron van inkomsten geweest. Er moesten nieuwe stoelen en banken komen van 
gelijke hoogte en kleur. Deze zouden dan voorzien worden van nummers voor de vakindeling. Losse 
zitplaatsen zouden moeten worden verhuurd voor 3 stuivers. Terwijl zitplaatsen in een vaste bank 6 
stuivers moesten opbrengen. Zeker het vermelden waard is het feit dat Panneboeter en Van Dis voor 
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de Heijningse kerkgangers de dubbele prijs voor zitplaatsen wilden rekenen! De inwoners van 
Heijningen waren "onwillig" geweest om hun deel in de reparatiekosten van 1751 bij te dragen, dan 
moesten ze het maar op deze manier in hun beurs merken! De verhuur moest voor een jaar gebeuren. 
 
Het tweede voorstel hield een verhoging in van de kosten voor een begrafenis op het kerkhof rond de 
kerk. Het tarief liep uiteen van 2 tot 5 guldens voor volwassenen. Dit hing af van het aantal kinderen 
en de afkomst. Zo betaalde een arbeider maar 3 guldens en een burger 5 guldens. Tenslotte stelden 
Van Dis en Panneboeter voor op een betere wijze het onbruikbare hout en ijzerwerk na een reparatie 
direkt publiekelijk te verkopen. 
Als alle voorstellen werden aangenomen dachten de opstellers van het plan jaarlijks een bedrag van 
500 guldens over te houden. Dit bedrag kon dan gebruikt worden voor het te stichten 
onderhoudsfonds. De plannen werden uitgevoerd. Vooral de uitbreiding van het aantal zitplaatsen 
was erg aantrekkelijk.  
 
Als gevolg van deze herschikking werd op 22 januari 1761 het nieuwe "Kerke reglement vande 
fynaert" opgesteld. Dit regelde de verdeling van de zitplaatsen, de wijze van betaling en de tarieven. 
De zitplaatsen moesten op Antoniedag (Sint Antoniedag valt op 13 juni) betaald worden. Ook werd in 
dit Reglement precies geregeld hoe en waar het begraven moest geschieden. Wel werd nogal wat 
onderscheid gemaakt vanwege de afkomst van de overledene. Helaas is het niet mogelijk na te gaan 
welke invloed deze extra-inkomsten hebben gehad op de kerkrekening. Zoals we al eerder hebben 
gezien ontbreekt het Kerkvoogdij-archief van de 18e eeuw vrijwel geheel. 
 
In 1762 ontstonden opnieuw problemen tussen Fijnaart en Heijningen. De kerk was kennelijk weer zo 
in verval geraakt, ondanks de reparatie in 1751, dat herstel dringend gewenst was. De toren van de 
kerk en de voorgevel stonden op "intestorten". Dit was een groot gevaar voor de kerkgangers. Het 
luiden van de klok was levensgevaarlijk geworden in verband met het instortingsgevaar. Er werd een 
tweetal deskundigen bijgehaald om te bepalen wat het herstel zou kosten. De reparatiekosten worden 
geraamd op ongeveer 2.400 guldens. Dit hoge bedrag kon onmogelijk door Fijnaart alleen worden 
opgebracht. 
 
Omzichtig verzocht Fijnaart aan Heijningen om steun. De Heijningse bestuurders voerden "het 
argument" aan dat zij financieel niet in staat waren om in de kosten bij te dragen. Drie jaar geleden 
hadden de Heijningers bij de verbouw van het dorpshuis ook ontelbare bezwaren gehad om in de 
kosten bij te dragen. Toen hadden de Fijnaartse bestuurders deze zaak aan de Staten Generaal 
voorgelegd. Het resultaat was wel, dat de Heijningers toen bakzijl hebben gehaald. Ook nu weer 
weigerden de Heijningers glashard om maar iets te betalen. Ondanks dat Heijningen nog steeds in 
oppervlakte toenam door nieuwe inpolderingen. Zo was bijvoorbeeld al een begin gemaakt met de 
inpoldering van een deel van de huidige "Sabina-Henrica polder". Nu was echter de maat voor de 
Fijnaartse bestuurders vol. De Heijningers moesten zich dan maar bij de Staten Generaal 
verantwoorden. De eisen van Fijnaart waren overigens niet eens zo onredelijk. Heijningen hoefde niet 
de helft te betalen, maar slechts een derde deel. Dit kwam neer op ongeveer 800 guldens. Aan de 
Staten Generaal werd op 15 juni 1762 verzocht Heijningen te dwingen tot meebetaling. Tevens zagen 
de Fijnaartse bestuurders graag, dat de Staten Generaal de Heijningers voorschreef om in de 
toekomst altijd mee te betalen aan de onderhoudskosten van het kerkgebouw. De Staten Generaal 
besloot de zaak ter verdere afwikkeling in handen te geven van een zekere Bergsma. Deze zou de beide 
partijen gaan horen. 
 
Hoe deze ruzie tussen beide dorpen is afgelopen is helaas niet te achterhalen, omdat verdere stukken 
over deze zaak ontbreken. Zeker is wel dat de verhouding tussen Fijnaart en Heijningen toch wel erg 
slecht moet zijn geweest, anders zouden de Heijningers toch niet zo dwars hebben gelegen. Als de kerk 
in goede staat zou zijn, kwam dit natuurlijk ook ten goede van Heijningen zelf. 
 
De schoolmeester van Fijnaart, Theunis Boekhouwer, overleed in 1769. Sinds november 1749 was hij 
onderwijzer in Fijnaart. We hebben al gezien, dat de schoolmeester voor allerhande baantjes werd 
gebruikt. Zowel door de kerkeraad als door het Fijnaartse dorpsbestuur. Nu Boekhouwer was 
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overleden moest naar een opvolger worden uitgekeken. Omdat een schoolmeester meerdere funkties 
had, kwamen de kerkeraad en het plaatselijk bestuur gezamenlijk bijeen. Deze bijeenkomst werd op 22 
augustus 1769 in de consistorie gehouden. Het Fijnaartse bestuur bestond toen uit Baljuw Jan van 
Doorn en de Schepenen Cornelis Botbijl, Roeland Vissers, Jan de Been, Willem Mans, Johannes Lips, 
Meeuwis Leendert van Dis en Nicolaas Hartveld. Secretaris was H.M. van Rijssen. In de kerkeraad 
hadden zitting Hendrik Cornelis Knook, Arij Punt, Pieter van der Gijp, Jan de Lint, Leendert M. van 
Dis en Ds. J. van den Bogaart. De burgelijke bestuurders hadden Gijsbert van Herpe op het oog. Deze 
was ondermeester van het weeshuis in Dordrecht. De kerkelijke bestuurders moesten instemmen met 
de komst van Gijsbert van Herpe, omdat hij tevens als koster en voorzanger in de kerk zou gaan 
fungeren. De kerkeraad had in het geheel geen bezwaar tegen de komst van Van Herpe. Daarom kon 
eenstemmig worden besloten tot de benoeming van G. van Herpe als schoolmeester - koster - 
voorzanger. Al de andere funkties van hem werden overigens niet eens vermeld. Opmerkelijk en 
daarom zeker het vermelden waard was de prima verhouding tussen de kerkelijke en burgelijke 
bestuurders. Zo schreef Ds. Van den Bogaart onder het verslag van de genoemde vergadering dat 
beide partijen "in alle vriendelijkheijd scheijden". 
 
Op 1 januari 1772 volgde naar oud gebruik in Fijnaart de bevestiging van Hartveld en Malipaart als 
Ouderling. Meeuwis P. van Dis werd tegelijk bevestigd als Diaken in de plaats van Cornelis Provilie. 
De twee.overige Ouderlingen waren Huijbert Punt uit Heijningen en Cornelis Bresijn. Afgetreden 
waren Nicolaas Dane en Arij Schilperoort. 
… 
Ondertussen waren in december (1779 jcb) ook weer de gebruikelijke verkiezingen gehouden voor de 
vakante plaatsen in de kerkeraad. Nicolaas Hartveld en Huijbert Willemse Mans werden gekozen als 
Ouderling en Pieter van der Linden als Diaken. Door de ziekte van Ds. Van den Bogaart konden de 
nieuwe ambtsdragers niet op 1 januari 1780 bevestigd worden, zoals dit altijd gebruikelijk was. Dit 
gebeurde pas op de 20e februari van dat jaar door Consulent Ds. B. van Helden uit Zevenbergen. 
 
Helaas voor de gemeente bedankte Ds. J.A. Rietmeijer voor het beroep. Daarom moest opnieuw een 
zestal kandidaten gekozen worden.  
Dit gebeurde tijdens de vergadering van 7 maart 1780. De drie kandidaten die nu overgebleven waren 
de al eerder genoemde proponent De Koe en Ds. Van Dueren en Ds. Prinse te Dongen. Met algemen 
stemmen werd op 8 maart besloten Ds. Ph. van Dueren (179) uit Wolfaartsdijk te beroepen. Nu was 
betrekkelijk snel de zaak geregeld. Ds. Philippus van Dueren begon zijn ambt in 1758 na zijn 
kandidaatschap als predikant in Ooltgensplaat. Hij bleef daar 3 jaar. Daarna volgde Slooten, 
Sliedrecht (11 jaar), Cadzand en tenslotte, de laatste 21 jaar, Wolfaartsdijk. Na de afwikkeling van de 
formaliteiten volde op 16 juli 1780 de bevestiging in de kerk van Fijnaart. Ds. Van Dueren werd 
bevestigd door de Willemstadse predikant Ds. Jacob Zwart. Overigens vermelden we nog even dat er 
tussen Fijnaart en Heijningen opnieuw problemen ontstonden over de financiële afwikkeling van de 
beroepingskosten van Ds. Van Dueren. Enkele Heijningse grondeigenaren dachten wederom, door 
dwars te gaan liggen, aan meebetaling te kunnen ontkomen. Door krachtig ingrijpen van de Raad van 
State werd Heijningen tot de orde geroepen en moest nu wel meebetalen aan de beroepingskosten. 
 
In de jaren die na de bevestiging volgden bleek de gemeente Fijnaart en Heijningen opnieuw een 
uitstekend predikant te hebben. Hij heeft bijzonder veel werk verzet voor onze gemeente. Zo heeft hij 
bijvoorbeeld een veel nauwer kontakt opgebouwd tussen de kerkeraad en de dorpsschool, ook heeft hij 
bemiddeld in de verstoorde verhouding tussen de dorpsbesturen van Fijnaart en Heijningen. Voor de 
betere verzorging van de archieven van onze gemeente heeft Ds. Van Dueren zich ook sterk 
ingespannen. Zo notuleerde hij bijzonder uitvoerig al het besprokene in de kerkeraadsvergaderingen. 
Ds. Van Dueren had inmiddels zijn intrek genomen in een pand aan de Voorstraat (op de plaats waar 
nu het huis Voorstraat 29 staat). Dit huis was op 26 juni 1780 gekocht door de Kerkmeesters J. 
Burgers en Huibert Willemse Maris. Dit pand zou voorlopig dienen als pastorie. Dit omdat emeritus-
predikant Ds. Van den Bogaart uiteraard in zijn eigen pastorie bleef wonen.  

                                                 
179 We kunnen zeker niet onvermeld laten dat de bekende Fijnaartse familie Van Dueren den Hollander haar 
naam te danken heeft aan Ds. Philippus van Dueren. 
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Na het overlijden van Ds. Van den Bogaart kocht Ds. Van Dueren op 5 september 1785 de pastorie 
aan de kerkring van de familie van de overleden emeritus-predikant. Ds. Van Dueren liet op zijn 
kosten het oude gebouw afbreken en een nieuwe pastorie bouwen. Na het overlijden van Ds. Van 
Dueren kwam de pastorie pas in eigendom van de kerkvoogdij. 
Een van de eerste zaken die geregeld werden op initiatief van Ds. Van Dueren was de verbetering van 
het "ligt" in de kerk.  
 
De predikant was in augustus 1780 begonnen met het onderwijzen in de Heidelbergse Catechismus. 
Dit gebeurde in de avonduren na de middagdienst. Nu echter de dagen weer begonnen te korten en het 
's avonds weer vroeger donker werd, zou bij gebrek aan (kaars) licht hiermee moeten worden gestopt. 
Nu bleek het dorpsbestuur van Fijnaart echter bereid de kosten van de kaarsverlichting te dragen, 
omdat zij deze uitleg erg belangrijk vonden. De kosten van aanschaf van twee zogenaamde draaiende 
blakers (een blaker is een lage kandelaar met een brede platte voet) en de kaarsen kwamen geheel 
voor rekening van de Magistraten van Fijnaart. De koster had het aansteken en "uitblusschen" van de 
kaarsen voor 15 guldens per jaar aangenomen. Ook dit werd betaald door het burgerlijk bestuur uit 
de dorpskas. Overigens blijkt hier dus wel uit hoe goed de verhouding nu was tussen de kerkelijke en 
de burgerlijke leiders. Verder volgden in 1783 en 1784 nieuwe regelingen over de catechisatie, het 
huisbezoek en de Armenzorg. Dit alles onder de bezielende leiding van Ds. Philippus van Dueren. 
 
Op 8 augustus 1785 overleed op 73 jarige leeftijd Ds. Jacobus van den Bogaart na een langdurig 
ziekbed. De gemeente verloor in hem een groot predikant. Ter nagedachtenis aan hem werd een grote 
zilveren schaal voor het Avondmaal vervaardigd. In deze, nu kapitale schaal, met een doorsnede van 
43,2 cm, staat op de achterzijde de volgende inscriptie: "Ter Gedagtenis van den Wel Eerwaarde Heer 
JACOBUS VAN DEN BOOGAART in zijn Eerwaarde Leeven Bedienaar des Goddelijken Woord In de 
Gemeente van Fijnaard en Heijninge Obijt (overleden) den 8 augustij ANNO 1785". Verder bestaat 
het fraaie Avondmaalszilver van de gemeente uit twee kleinere zilveren schalen met een inscriptie en 
het jaartal 1773 en vier zilveren bekers, waarvan er twee ui 1718 dateren. De beide anderen zijn van 
jongere datum, namélijk van 1851. Tevens zijn er nog twee tinnen bekers en twee kannen ook van tin. 
De preciese oudheid is niet exact te achterhalen, maar ze dateren uit de periode van ongeveer 1800. 
Toch heeft alle arbeid van Ds. Van Dueren helaas niet helemaal het gewenste resultaat gehad.  
 
Dit lag echter beslist niet aan deze zo aktieve predikant, maar aan de veranderende situatie in de 
Republiek en vooral ook in Frankrijk. Dit had zijn weerslag op onze gemeente. In de Republiek heerste 
onder invloed van ideeën uit Frankrijk een sterke anti-Oranje stemming. Nu was Stadhouder Willem V 
bepaald niet zo'n krachtig persoon, als eerdere Oranje's wèl waren geweest. De aanhangers van deze 
nieuwe ideeën noemden zich Patriotten. Hun belangrijkste leider was Herman Willem Daendels 
(1762-1818). De konflikten liepen hoog op.  
 
In 1787 volgde zelfs een inmenging van Pruisen in de, door pro en contra Oranje, verscheurde 
Republiek. Heel wat Patriotten weken uit naar Frankrijk. 
Al deze problemen gingen helaas niet aan de gemeente van Fijnaart en Heijningen voorbij. 
Regelmatig werd in de kerkeraadsvergaderingen melding gemaakt van het toenemende ongeloof en 
het niet zo nauw nemen met de kerkelijke leer. Deze terugslag valt heel duidelijk af te leiden uit het 
aantal nieuwe lidmaten. Aan het einde van de 18e eeuw was dit behoorlijk dalende.  
 
Een greep uit de aantallen per jaar. Ds. Van Steen (1677-1702) bevestigde steeds zo'n 30 à 35 nieuwe 
lidmaten. De zeker zo strenge predikant Ds. Braam (1702-1736) kende aantallen tussen de 35 à 40. In 
het midden van de 18e eeuw komt dan de kentering met in 1772 nog 21 personen en het "topjaar" 
1774 met 28 personen. Echter het gemiddelde bleef wel steeds dalen. De revolutionaire en nieuwe 
wereldlijke ideeën ondermijnden dus ook onze gemeente aan het einde van de 18e eeuw. In de jaren 
'90 brak een donkere periode aan voor Fijnaart en Heijningen en voor haar protestantse gemeente.  
 
Op 1 februari 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Republiek en Engeland. Een groot Frans 
leger rukte opnieuw op naar Brabant. De vestingen van Breda en Geertruidenberg vielen vrijwel 
zonder slag of stoot in handen van de Franse generaal Dumouriez. Hij richtte nu zijn aandacht op de 
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Noordwesthoek van Brabant 180. Hier heerste een paniek stemming. Zeker in de onbeschermde dorpen 
Fijnaart en Heijningen. Ook in de beide vestingsteden Klundert en Willemstad was men er niet gerust 
op. Immers de altijd zo sterke eilandspositie bestond niet meer. Eind februari stak een flinke Franse 
troepenmacht de rivier de Mooye Keene over. Fijnaart viel snel in handen van de Franse legermacht 
onder bevel van Generaal Berneron. De meegebrachte artillerie begon beschietingen uit te voeren op 
de zwak bezette vestingen van Klundert en Willemstad. De commandant van de vesting Klundert, Von 
Kropff, probeerde met een kleine strijdmacht naar Willemstad te ontkomen. Hij sneuvelde echter in de 
omgeving van de Noordschans. Klundert werd veroverd. Alle aandacht richtte zich nu op de vesting 
Willemstad. Deze was nog nooit in haar bestaan, sinds 1583, zo bedreigd geweest als nu het geval was 
in 1793. Veel is er al geschreven over het beleg en de roemrijke verdediging van Willemstad. Van 1 tot 
15 maart werd de stad zwaar onder vuur genomen door de Franse artillerie. De verdedigers, ruim 500 
man, stonden tegenover een enorme overmacht van ongeveer 8.000 militairen. Commandant Van 
Boetzelaar hield met zijn mannen stand, gesteund door de Oranje gezinde burgerij. Half maart, na 
verwoede Franse pogingen de vesting te nemen, trokken de Fransen zich terug. De redenen hiervoor 
lagen grotendeels in de verwarde situatie in Frankrijk zelf. Wel was er veel schade aangericht door de 
gevechten in de Noordwesthoek. Vooral Willemstad had zware schade opgelopen. Toch bleef de 
toestand gespannen in Fijnaart en Heijningen. Voor de Franse inval was op 16 januari 1793 de 
laatste kerkeraadsvergadering gehouden. 
 
Gezien de aanhoudende spanning in het najaar van 1793 werd op 20 november door het plaatselijk 
bestuur een resolutie aangenomen. Deze hield in dat er zogenaamde "bede stonden" moesten worden 
gehouden. Dit in navolging van andere plaatsen waar maandelijks dergelijke gebedsdiensten werden 
gehouden "gedurende de Republicq in oorlog is". Op 4 december moest de eerste worden gehouden. 
Deze resolutie werd op zondag de eerste december trouw vanaf de preekstoel door Ds. Philippus van 
Dueren afgekondigd. Veel hebben deze bidstonden helaas niet geholpen. 
 
In 1794 verslechterde de toestand helemaal door de Franse overwinningen in België. De Republiek 
was een grote chaos. Opnieuw trokken Franse troepen op naar Brabant gesteund door de uitgeweken 
Nederlandse patriotten. Een grote troepenmacht van de Republiek was weer samengetrokken in de 
omgeving van Willemstad en Fijnaart. Tot gevechten, net als in het begin van 1793, kwam het nu 
echter niet. Nee, dit keer trokken de Fransen in de winter van 1794-1795 over de bevroren rivieren 
naar Holland.  
 
Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari 1795 naar Engeland. Willemstad kapituleerde een week 
later, op 25 januari, als een van de laatste Oranjesteden. In vele steden verrezen de zogenaamde 
Vrijheidsbomen. In Fijnaart werd deze pas heel laat geplant, pas op 18 februari 1795. Er was echter 
maar weinig enthousiasme in Fijnaart voor het nieuwe bewind. De revolutie en de Franse bezetting 
waren overigens wel een feit! De gevolgen hiervan voor het Protestantisme in de Noordwesthoek 
komen uitgebreid aan de orde in het volgende hoofdstuk. 
Met dit hoofdstuk sluiten we ook een periode van het Stadhoudersschap van de Prinsen van Oranje af. 
Na de felle strijd voor de vrijheid in de Tachtigjarige Oorlog werden hiervan in de 18e eeuw de 
vruchten geplukt. Nu zuchtte de Republiek onder een Franse bezetting. Al werd het in het begin nog 
niet zo ervaren. Er werd namelijk gesproken over de "Bataafsche Vrijheijt".  
 
De jaartelling begon opnieuw, 1795 werd het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid. De komst van de 
Fransen betekende bijvoorbeeld ook het einde voor het Markiezaat van Bergen op Zoom. Alle 
bezittingen, dus ook de uitgestrekte landgoederen onder Fijnaart en Heijningen, vielen toe aan de 
Bataafse Republiek. 
 
De gemeente van Fijnaart en Heijningen heeft in de 18e eeuw tot 1795 nauwelijks stormen gekend. 
Zeker niet op geestelijk vlak, als we vergelijken met de 17e of de 16e eeuw. Na een slechte 

                                                 
180 Sinds de afdamming van de rivier de Mooye Keene in 1765 was er een einde gekomen aan de eilandspositie 
waarin Fijnaart en Heijningen, Klundert en Willemstad verkeerden. Nu kan niet meer gesproken worden van 
"het Eiland van de Klundert". 
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verstandhouding in het begin van de 18e eeuw tussen de kerk en het plaatselijk bestuur, werd deze 
tegen het einde van de eeuw steeds beter. Opmerkelijk is dat in de periode die dit hoofdstuk beschreef, 
1702-1795 slechts vier predikanten de gemeente gediend hebben. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot 
de 17e eeuw. Toen heeft onze gemeente in de periode 1601-1702 tien predikanten gekend. In de nu 
komende eeuw zouden maar liefst zestien predikanten in de gemeente staan. Wat een verschillen per 
eeuw!’ 
 
 
 

 
 
 

De oude Nederlands Hervormde kerk van Fijnaart  
met het bouwjaar 1645 aan de Kerkring, 

de foto is van rond 1870 
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BIJLAGE IV 
BRABANT IN DE STRIJD 
 
Noord-Brabant en de verovering van Nederland in1794-1795 181   
 
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 en in 
1795 ruim 200.000 zielen. 
 
In 1794 vallen vele tienduizenden Franse soldaten het gewest 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.  
 
Snelle grote legers 
De Grote Revolutie met de leus van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap begint in Frankrijk 
in 1789. Vier jaar later, op 1 februari 1793, verklaart de Franse Republiek de oorlog aan de 
koning van Engeland en de Nederlandse stadhouder. Hierdoor levert Frankrijk strijd met 
Oostenrijk, Pruisen, Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden. De 
krijgshandelingen spelen zich hoofdzakelijk af in de Oostenrijkse Nederlanden (het huidige 
België), Rijnland en Noord-Frankrijk. Na de nederlaag bij Neerwinden op 18 maart 1793 
moet Frankrijk zijn ambities van gebiedsuitbreiding voorlopig opgeven en zo ook de 
verspreiding van de revolutionaire idealen. (1) 
Om het tij te keren wordt nog op dezelfde dag van de verloren slag het Comité de Salut Public 
opgericht, dat van juni 1793 tot juli 1794 met dictatoriale macht over Frankrijk regeert. Een 
van de gebieden waarop het Comité succes boekt is de hervorming van het leger. Massale 
volkslegers verschijnen in 1794 op het strijdtoneel. Dit is één van de ontwikkelingen 
waardoor de oorlog een andere verschijningsvorm krijgt. De mobiliteit van de legers wordt 
vergroot door een nieuw systeem van bevoorrading: de levensmiddelen voor de manschappen 
en het voer voor de paarden worden ter plaatse gevorderd of gekocht. De plaatselijke 
bevolking wordt ook gedwongen onderdak te verstrekken en diensten te leveren, zoals het 
beschikbaar stellen van karren met trekdieren en voerlieden. Voor de Franse krijgsman 
betekent de nieuwe strategie dat hij slecht gekleed en nog slechter geschoeid en blootgesteld 
aan vele ontberingen de strijd in gaat. (2) 
  
Tilburg geplunderd 
In augustus 1794 vinden de eerste gevechten op Nederlandse bodem plaats bij Rijsbergen en 
Effen, ten zuidwesten van Breda. Op 5 september nemen Franse krijgslieden Tilburg in. Vijf 
later overschrijdt de hoofdmacht van het Franse leger de Nederlandse grens. De Franse 
troepen staan onder commando van generaal Charles Pichegru (1761-1804). Deze beschikt in 
totaal over 72.000 soldaten, 18.500 paarden en 304 stukken geschut. Pichegru laat zijn 
hoofdmacht, bestaande uit ongeveer 40.000 man, nog dezelfde dag dat het Nederland is 
                                                 
181 Tekst van Marcel Portegies op onderstaand open internetforum, met daarin een een aanvullend (Brabants) 
tijdbeeld. Met dank aan de auteur, historicus M. M. Portegies. 
 http://www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/artikelen/7163-overbevolking-in-noord-brabant-en-de-
verovering-van-nederland-1794-1795.html?vecookie=1 De eindnoten verwijzen in dit artikel veelal naar de 
oorsprong van de tekst. Ze staan in het lopende artikel tussen haken en de toelichtende verwijzing staat onderaan 
in het artikel, waarvan de inhoud uiteraard voor zijn verantwordelijkheid blijft.   
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binnen getrokken, in en om Tilburg legeren. Dit dorp is in 1795 met 8.532 inwoners in 
omvang de derde plaats van Noord-Brabant dat 210.625 zielen telt. (3) 
Een van de grootste problemen waar de Fransen in Tilburg mee te kampen hebben is de 
aanvoer van voedsel. Vóór de komst van de Fransen waren in Tilburg 3000 Hannoveranen 
met 1800 paarden gelegerd. Ook de Duitsers hadden vrijwel geen eigen voorraden, zodat de 
Tilburgers ook toen al voor nagenoeg alles moesten zorgen. Op 7 september zegt het 
dorpsbestuur dat het niet aan de vorderingen kan voldoen met als gevolg dat Tilburg nog 
dezelfde dag wordt geplunderd. Steeds nijpender wordt het voedseltekort. In tegenstelling tot 
de Oostenrijkse Nederlanden, kunnen de Noordelijke Nederlanden namelijk niet eens genoeg 
levensmiddelen verbouwen om de eigen bevolking te voeden. Grote hoeveelheden graan uit 
de Oostzeelanden worden daarom aangevoerd. (4) 
De afhankelijkheid van voedselimport geldt zeker voor de Meierij van 's-Hertogenbosch, 
zoals het midden en oosten van Noord-Brabant genoemd wordt. Hier ligt de agrarische 
opbrengst namelijk beneden het landelijk gemiddelde. Meer dan de helft van de Meierij 
bestaat uit woeste grond, voornamelijk onafzienbare heidevelden. Voedselimport vanuit de 
veroverde Oostenrijkse Nederlanden biedt geen soelaas. In het aangrenzende Kempenland 
liggen de schrale akkers eveneens als cultuureilanden in de heide. Antwerpen ligt inmiddels te 
ver weg voor een vlotte bevoorrading, en een snelle doorbraak naar Holland is niet mogelijk 
vanwege de sterke linie Bergen op Zoom - Breda met zijn vele onderwaterzettingen. (4) 
Met de verovering van Tilburg stopt dan ook vrijwel alle aanvoer van levensmiddelen naar 
het dorp en ontstaat een steeds groter gebrek aan voedsel. De Franse legerleiding probeert dit 
op te lossen door levensmiddelen in de gehele Meierij te vorderen, maar - gezien de 
hoeveelheden die nodig zijn - levert dit te weinig op. Zo ontstaat bijvoorbeeld in september 
1794 in Oss door de Franse vorderingen een dusdanig gebrek aan levensmiddelen dat de 
schepenen verbieden voedsel buiten de stad te verkopen, terwijl ze de resterende 
voedselvoorraad in beslag nemen. Vandaar dat toen de Engelsen op 17 september bij Grave 
en Langel (ten noorden van Ravenstein) de Maas overtrekken, generaal Pichegru besluit de 
vesting 's-Hertogenbosch te belegeren. Deze vesting bezit ruime voorraden levensmiddelen en 
kan Antwerpen vervangen als distributiepunt. (4) 
  
Verovering en bezetting van 's-Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch is met 12.627 inwoners in 1795 verreweg de grootste stad van Staats-
Brabant, zoals Noord-Brabant toen heette. Het ligt in een uitgestrekt plattelandsgebied, is 
bestuurscentrum en ligt op een punt waar land- en waterwegen op elkaar aansluiten. 
Zodoende vormt 's-Hertogenbosch een verbindingsschakel tussen de grote havensteden van 
Holland en een deel van het West-Europese achterland. Goederen die op schepen uit Holland 
komen, worden in 's-Hertogenbosch overgeladen op karren en paarden die naar het zuiden 
reizen. Als handelsstad volgt de stad in belangrijkheid direct op Amsterdam en Rotterdam.5 
Niet voor niets loopt de enige verharde doorgaande weg van Nederland van 's-Hertogenbosch 
dwars door de Meierij naar Luik, terwijl de overige - onverharde - wegen op tal van plaatsen 
in de winter onbegaanbaar zijn. (6) 
Kortom, voor Pichugru redenen genoeg om op 22 september 1794 's-Hertogenbosch te 
belegeren. Op 12 oktober 1794 nemen 2500 Fransen de hoofdstad in bezit. De conditie van de 
krijgslieden is slecht. Al maanden hebben zij in het veld in hutten van stro of zelfs in holen 
onder de grond gebivakkeerd. Vaak hebben de Fransen honger geleden omdat de Meierij al 
leeggeplunderd is. Onder hen bevindt zich Gerrit Paape (1752-1803). Deze vurige patriot is de 
secretaris van de brigade-generaal H.W. Daendels (1762-1818). Paape schrijft: 'De Franschen 
hebben, by hun inkomst in de Stad, ook daadlyk gebruik gemaakt van den overvloed der 
eerste leevensbehoeften, die zy hier vonden: zy verdrongen elkander in de winkels, en men 
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was genoodzaakt den aandrang, op zommige plaatzen, met sterke wagten te keeren. De 
koopluiden zagen binnen weinige dagen, voor een groot gedeelte, hunne winkels ledig.' (7) 
Ondanks de rijke voorraden en de vorderingen in de Meierij is op 26 november 1794 de tarwe 
in 's-Hertogenbosch op. Op 16 december is het al zo erg dat de Franse commissaris A.D. de 
Bellegarde (± 1740-1825) schrijft dat het Franse leger in 's-Hertogenbosch aan alles gebrek 
heeft. Het meest nijpend is het tekort aan meel, graan, haver, veevoer en zout, aldus de 
commissaris. (8) 
  
Na de val van ’s-Hertogenbosch in oktober 1794 veroveren de Fransen dat jaar nagenoeg heel 
Nederland ten zuiden van de Merwede-Maas en ten westen van de Rijn. Het aloude ideaal van 
de natuurlijke grens is gerealiseerd. Steeds meer Franse politici willen het bij deze 
veroveringen laten. Pichegru's leger is echter ten dode opgeschreven als er niets gedaan 
wordt. Door het vrijwel totale gebrek aan voedsel deserteren zijn soldaten ondanks de 
strengste straffen. Vandaar dat de Franse regering Pichugru beveelt de rivieren over te steken 
en de rest van Nederland te veroveren. Op 27 december steken tienduizenden Fransen de 
bevroren rivieren over en bezetten zij de rest van Nederland in januari 1795. (9) 
  
Overstroming 
Voor 's-Hertogenbosch is de ellende hiermee niet afgelopen. Op 12, 13 en 14 februari 1795 
breekt de Maas bij de dorpen Lith, Alphen en 't Wild door de dijk. (10) 's-Hertogenbosch 
wordt op 16 februari overstroomt en van de buitenwereld afgesloten. Twee dagen later schrijft 
Gerrit Paape: 'Deeze Stad is genoegzaam geheel overstroomd. Het huis, waarvan ik een kamer 
bewaar, heeft zyn ryklyk aandeel daarvan: staande het water meer dan twee voeten hoog in de 
gang en de beneden vertrekken, zo dat ze betreeden noch gebruikt kunnen worden. Onze 
anders volkryke straaten zyn in zo veele zwellende rivieren en ruischende beeken herschapen. 
De vloed is zo ongemeen, dat op weinige Straaten na alles onder staat. Hier en daar is het 
water drie, vier, en in de agterstraatjes, zelfs vyf en zes voeten gereezen.' (11) 
Omdat de stad niet meer bevoorraad kan worden, is er snel geen voedsel meer. Bij de Bossche 
advocaat Boudewijn Donker Curtius (1746-1832) zijn twee Franse officieren ingekwartierd. 
Curtius schrijft: 'wij aten dagelijks soup en doorgaands niets dan soup ... jenever, die zij snick 
noemden, was onze verkwikking.' Toch zijn Bosschenaren als Curtius nog goed af. Immers 
alleen degenen die soldaten bij zich in huis hebben, krijgen van de Fransen iets te eten, al is 
het alleen maar soep. (12) 
 
Een ander probleem is drinkbaar water. Gerrit Paape: 'Het water, dat door de Stad stroomd, is 
vermengt met het vuil der rioolen en straaten, dat op zommige plaatzen al zeer veel was, om 
dat men, by de belegering, een menigte mist (mest, red.) op zolders en kelders gebruikte, die 
men door gebrek aan paarden, nog niet heeft kunnen wegruimen: dit water derhalven is 
volstrekt ondrinkbaar, en het bederft alle regenbakken en putten insgelyks, over welker 
monden het heen wascht.' (11) 
 
Het zal geen verbazing wekken dat menigeen aan de ontberingen bezwijkt. Vooral de 
zwaksten sterven. Curtius schrijft over het Franse hospitaal: 'De zoogenaamde officieren van 
gezondheid (officiers de santé) aten 's morgens gebrade hammen en dronken wijn als water, 
terwijl de brave zieken gebrek leden; het linnen, de lakens en deekens, de eetwaren, de 
wijnen, in groote menigte in requisitie gesteld en bij de kooplieden en ingezetenen opgehaald 
ten diensten van het hospitaal, wierden openlijk buiten, ja zelfs binnen de stadt verkogt'.12 De 
gevolgen laten zich raden. Het stadsbestuur schrijft in oktober 1795 dat de laatste winter 'de 
ongelukkige in het Fransch Hospitaal door het gebrek zijn omgekoomen.' (13)     
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Ook bij de bevolking komt Magere Hein regelmatig op bezoek. De doktoren die in het 
stadsbestuur zitten, vrezen eind januari 1795 'voor de gezondheid van de inwoonders dezer 
stad waar in reeds zodanige zaden van ziekten en sterflijkheid zig hebben opgedaan, dat in het 
afgeloopen jaar ruim 270 menschen meer dan gewoonlijk in dezelve zijn begraven geworden. 
Deeze ongewoone menigte van dooden duurde nog voort in den aanvang van dit jaar.'14 
Volgens het kistenboek van het burgerweeshuis, dat alle doodskisten van de stad vervaardigt, 
worden in 1794 in totaal 793 doodskisten afgeleverd. In 1792 zijn dit er 385 en 482 in 
1793.15 Gemiddeld sterven in 1792-1793 te 's-Hertogenbosch dus 433,5 mensen. Onder de 
ongeveer 360 extra doden in 1794 zijn 139 soldaten. Resteren 221 extra doodskisten voor 
burgers, ofwel 50% meer dan in 1792-1793. In 1778, 1779, 1788 1799 en 1800 sterven in 's-
Hertogenbosch gemiddeld 454 mensen per jaar.16 Uitgaande van 270 extra doden in 1794 
geven zo bezien dus ongeveer 60% Bosschenaren meer dan gewoonlijk de geest. Het aantal 
begravenen op het kerkhof van de Sint Jan in der stad spreekt boekdelen over de oorzaak. 
Vanaf september 1794, toen de belegering van de stad begon, tot en met december van dat 
jaar worden daar 178 mensen begraven. In de periode 1784-1793 is dit getal in hetzelfde 
kwartaal gemiddeld 74,1. Tijdens de belegering en bezetting stijgt het aantal begravenen dus 
met 140%. (17)  
Om de invloed van de overstroming en afsluiting van 's-Hertogenbosch in februari 1795 op de 
sterfte aldaar te meten kan het kistenboek niet gebruikt worden. Er was toen namelijk geen 
hout meer om doodskisten te maken.18 Het aantal begravenen op het Sint Janskerkhof spreekt 
echter boekdelen. In februari 1795 is het aantal doden dat daar ter aarde wordt besteld 41. In 
de periode 1784-1793 is dat gemiddeld 17,8.17 Na de isolering van de stad stijgt het aantal 
begravenen dus met ruim 130%. Wanneer het aantal slachtoffers als maatstaf wordt genomen, 
heeft het afzonderen van veel mensen te 's-Hertogenbosch in 1795 dus bijna hetzelfde gevolg 
als belegering en bezetting door een vijandelijk leger in de maanden ervoor. 
  
Afkortingen in de noten: 
a.w.: aangehaald werk; fol: folio; GAsH: Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch;  
inv: inventarisnummer; OA: oud archief; r: recto; v: verso 
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De verdediging van Brabants Westhoek (1794/1795)182 
Geert van Uythoven 
 
 
Inleiding 
Na de snelle opmars in Noord-Brabant in februari en maart 1793, met als gevolg onder andere 
het ons zo bekende beleg van Willemstad, werd Generaal Dumouriez verslagen in de slag bij 
Neerwinden (18 maart). Het gevolg was dat de Fransen geen andere keus hadden dan Brabant 
en grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden nagenoeg geheel te ontruimen. De 
geallieerden vormden de Eerste Coalitie, met als voornaamste deelnemers Pruisen, Engeland, 
Oostenrijk en Spanje. De eerste drie landen stuurden legers naar het grondgebied van de 
Oostenrijkse Nederlanden. De Republiek der Vereenigde Nederlanden trad niet officieel toe 
tot de Coalitie, maar stuurde wel een veldleger naar het zuiden omdat zij als aangevallen natie 
uiteraard ook belang had in een Franse nederlaag. 
 
De Coalitie was niet hecht. Ieder land liet zijn eigen belangen prevaleren. Daar kwam de 
zogenaamde ‘Poolse kwestie’ nog bij. De grootmachten Rusland, Pruisen en Oostenrijk 
hadden interesse in een zo groot mogelijk stuk van het Poolse grondgebied, dat na heroïsche 
gevechten van de Polen uiteindelijk onder hen verdeeld werd (1794). Dit alles resulteerde wel 
in een verminderde interesse voor wat in het westen plaatsvond en in diepgaande 
meningsverschillen onderling. Ondanks subsidies van Engeland en de Republiek was Pruisen 
het eerste land dat uit de Coalitie stapte en tegen alle afspraken in een afzonderlijke vrede met 
Frankrijk sloot en zijn leger terugtrok (medio 1794). Ook Oostenrijk, wiens leger zware 
verliezen had geleden gedurende de aanhoudende gevechten, had meer oog voor haar 
belangen langs de Rijn en langzaam maar zeker trokken de troepen terug naar het oosten tot 
achter de rivieren de Maas en de Rijn. Wat overbleef in de Nederlanden was het Engelse leger 
onder Generaal Frederik A. York, aangevuld met Hessische en Hannoveraanse hulpkorpsen. 
En een verzwakt Staats leger onder de beide prinsen van Oranje.  
 
Terwijl de geallieerden onderling ruzie maakten en hun eigen belangen nastreefden was in 
Frankrijk meer eenheid, afgedwongen door het schrikbewind van Robespierre en de 
revolutionairen. De levéé en masse, een massale dienstplicht voor de Franse bevolking, 
voorzag de Franse legers van honderdduizenden soldaten. Weliswaar waren deze ongetraind 
en slecht gedisciplineerd, maar de Franse generaals konden het zich veroorloven en waren er 
ook toe bereid om elke dag weer duizenden soldaten op te offeren in de wetenschap dat de 
verliezen direct vervangen konden worden! De geallieerden konden dit niet. In deze periode 
waren dit nog steeds beroepslegers; dienstplicht bestond niet, ook niet in de Republiek. 
Aanvulling was traag en door de zware verliezen verzwakten de geallieerde troepen 
aanmerkelijk. De bataljons van de Republiek slonken schrikbarend in sterkte: aantallen van 
100 tot 200 soldaten waren niet meer ongewoon, terwijl een bataljon op volle sterkte zeven 
compagnieën met in totaal bijna 500 man moest tellen. Men moest er zelfs toe overgaan om 
de beide bataljons die een regiment telde samen te voegen tot één enkel zogenaamd 
veldbataljon, wat zelfs dan vaak nog niet de gewenste sterkte bereikte. Dit feit, gecombineerd 
met de aftocht van de Pruisen en Oostenrijkers, liet maar één optie open voor het Engelse en 
het Staatse leger: de terugtocht naar het noorden.  
 

                                                 
182 (Artikel uit Ravelyn, tijdschrift van de Heemkundekring De Willemstad, jaargang 22 nr. 1 - 2  februari 2004) 
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Toch was de stemming onder de Orangisten (de aanhangers van de stadhouder Willem V) nog 
steeds optimistisch. De grote rivieren aangevuld met inundaties hadden in het verleden bijna 
altijd een onoverkomelijk obstakel voor vijandelijke legers betekent. Brabant was in die tijd 
een grotendeels onontgonnen gebied met onvruchtbare landbouwgronden. Omdat de enorme 
Franse legers geen magazijnen bezaten en van het land leefden werd gedacht dat dit terrein 
een onoverkomelijk obstakel voor de Fransen betekende, zeker nu de winterperiode aanbrak. 
Al snel zou anders blijken. Het was nog maar een kwestie van tijd voordat de Republiek zou 
vallen, al sloten veel Orangisten nog steeds de ogen voor het ophanden zijnde debacle. En dit 
brengt ons terug bij de Westhoek! 
 
De Westhoek 
Luitenant-generaal Carel Baron van Boetzelaer was nog steeds gouverneur van Willemstad. 
Zolang de geallieerde legers nog tussen de vijand en Willemstad in stonden en Willemstad 
dus betrekkelijk veilig was, bestond het garnizoen uit weinig soldaten. Op 1 juli 1794 bestond 
het garnizoen van Willemstad en Steenbergen samen, voor wat betreft de infanterie, uit de 60 
man die het 1ste bataljon van het Regiment “De Schepper” sterk was. Het 2de bataljon van dit 
regiment, 157 man sterk, bevond zich in Dordrecht.  
 
Dit onderstreept nog eens hoezeer het Staatse leger verzwakt was. De situatie was nu 
veranderd en Willemstad bevond zich wederom in, of eigenlijk vlak achter de frontlijn.  
 
In eerste instantie trokken de Engelsen terug tot bij Breda, achter een ijle linie van voorposten. 
Het Hessische hulpkorps bleef voorlopig nog in de omgeving van Zevenbergen. Maar al snel 
werd Generaal York bevreesd om door de Franse legers tegen het Hollandsch Diep aan 
gedrukt en afgesneden te worden en hij trok terug richting Nijmegen, al snel gevolgd door het 
Hessische hulpkorps (augustus 1794). Deze snelle terugtocht dwong de Republiek om het 
Staatse veldleger nog verder te verzwakken door de noodzaak om bezettingen te leveren voor 
de diverse vestingen en verdedigingswerken. Tot het leveren van een veldslag was het niet 
meer in staat. Het is van belang om eens te zien welke troepen zich in en nabij de Westhoek 
bevonden toen al deze troepenbewegingen uitgevoerd waren (dislocaties van 4 september 
1794): 
 
Oudenbosch:  
1 eskadron van het Regiment Cavalerie Oranje Vriesland Carabiniers 
2 eskadrons van het Regiment Cavalerie “Van Tuyll” 
2 eskadrons van het Regiment Huzaren “Van Timmerman” 
detachement rijdende artillerie (twee 3-pdr kanonnen)  
 
Steenbergen: 
4 compagnieën van het 1ste bataljon Regiment Zwitsers “Van Maij” 
2 compagnieën van het 1ste bataljon Regiment “De Schepper”  
 
Willemstad:  
4 compagnieën van het 1ste bataljon Regiment “De Schepper”  
 
Zevenbergen:  
2 compagnieën van het 2de bataljon Regiment Zwitsers “Van Maij”  
 
Mark en Donge: (van Standdaarbuiten tot Den Hout) 
Bataljon Gardewalen "Van Perez" 
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Bataljon Jagers "Van Bylandt" 
Korps "Van Damas" (6 compagnieën Franse uitgewekenen, lichte infanterie) 
Korps "Van Béon" (3 compagnieën Franse uitgewekenen, lichte infanterie) 
3 compagnieën van het Korps Jagers "Van Matthieu" (later "Van Heijdte") 
2 eskadrons van het Regiment Dragonders "Hessen-Cassel" 
1 eskadron van het Regiment Dragonders "Van Bylandt" 
detachement rijdende artillerie. 
 
Wat direct opvalt is de geringe sterkte van deze troepenmacht, voor een erg uitgestrekte 
frontlijn, ondanks alle inundaties. Er moet bij gezegd worden dat de vestigingen wel voorzien 
waren van geschut (Willemstad was in december voorzien van maar liefst 81 kanonnen), maar 
bediening voor deze vuurmonden, zeker ervaren kanonniers, ontbrak veelal.  
Voor Klundert was zelfs in het geheel nog niet in een garnizoen voorzien! Daarenboven dient 
opgemerkt te worden dat de genoemde eenheden erg onder de sterkte waren. De 
verdedigingslinies en vestingen werden uiteraard bezet door infanterie en het geschut 
(artillerie). De vooruitgeschoven voorposten en de alge-mene reserve in de Westhoek werd 
gevormd door de troepen te paard (cavalerie). 
 
Voorbereidingen tot de verdediging 
De verdedigingslinie van de Republiek was onderverdeeld in sectoren, waarna over elke 
sector een generaal het bevel kreeg. De sectoren die voor ons van belang zijn, zijn 
“Steenbergen en onderhoorige posten”, en de “Linie van de Mark”. Vóór deze sectoren waren 
de vestingen Bergen op Zoom en Breda nog in Staatse handen, en beiden voorzien van 
bezetting.  
 
"Steenbergen en onderhoorige posten" 
In deze sector voerde Generaal-majoor Johan C.F. Schmidt het bevel. Voor de verdediging 
beschikte hij over ruim 100 vuurmonden. De omgeving van Steenbergen was sinds eind 
augustus geïnundeerd door het openzetten van de Blauwe Sluis en het inlaten van vloedwater 
door de Steenbergsche Vliet: de polders van Kruisland, Cromvliet, en Oude Land. Door 
daarna alle afwatering te beletten was de inundatie uitsluitend door de regen voldoende op 
peil gebleven. Verder was er bij het Lindenbergsche Veer een dam in de Roosendaalsche 
Vliet gelegd, waardoor het terrein tussen Roosendaal en Kruisland onder water liep. Alle 
doorgangen door de inundaties werden bezet door posten en batterijen alsmede het noordelijk 
van Steenbergen gelegen Fort Henricus.  
 
Als laatste was er onder leiding van Majoor-ingenieur Christiaan Schuller een verschansing 
opgeworpen bij het Lindenbergsche Veer, welke op 23 september gereed kwam. De 
verschansing werd opgeworpen met behulp van gepreste boeren uit de omgeving. Om deze 
aan de arbeid te houden en het weglopen te beletten, was aan Schuller een wachtmeester met 
twaalf gardes te paard toegewezen, zodat hij in staat zou zijn “met deeze manschappen de 
boeren tot hun pligt te houden”. Toen de verschansing klaar was werd deze voorzien van 14 
vuurmonden en 6 handmortieren. Begin december was het water door de inundaties echter zo 
hoog gestegen dat het water de verschansing binnen kwam en de kruitmagazijnen onder water 
liepen. 
Generaal-majoor Schmidt had voor het bezetten van Steenbergen en alle posten onder zijn 
bevel begin september maar 206 man infanterie tot zijn beschikking, afkomstig van de reeds 
genoemde zes compagnieën. Na aanhoudende verzoeken om versterking bedroeg de sterkte 
eind november in totaal 48 officieren en 803 minderen, nog steeds een schamel aantal.  
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De bezetting bestond op 2 december 1794 uit: 
detachement van het Regiment Huzaren “Van Timmerman”  
het veldbataljon van het Regiment “Von Wilcke  
Regiment “Van Randwijck” (2 bataljons)  
het depot van het Regiment Zwitsers “Van Lochman”  
55 artilleristen van de compagnieën van Majoor Gerrit J. Sloet en de Kapiteins Pieter 
Rijkesteen en Otto W.I. Du Bois om de ruim 100 vuurmonden te bedienen!  
Zoals gebruikelijk in oorlogstijd waren deze troepen gedeeltelijk in de kerk onder dak 
gebracht. Op 28 november werd in verband hiermee door de magistraat van Steenbergen 
bepaald dat de godsdienstoefeningen zouden worden gestaakt, “vermits de kerk met zoveele 
soldaten, vrouwen en kinderen bezet is en door het gewoel, geweld als de rook dat zij maken 
het prediken onmogelijk is”. Voor de paarden was overigens al een aparte loods gebouwd, 
zodat deze niet ook nog in de kerk gestald behoefden te worden. 
 
"Linie van de Mark" 
Luitenant-generaal Carel Baron van Boetzelaer, gouverneur van Willemstad was de 
verdediging van de Linie van de Mark en het terrein ten noorden hiervan tot aan het 
Hollandsch Diep opgedragen. Hij had zijn hoofdkwartier gevestigd in Willemstad, maar 
wegens ziekte moest hij al snel zijn post verlaten. Hij werd waargenomen door zijn 
naamgenoot Generaal-majoor der cavalerie Carel Vincent Baron van Boetzelaer, een feit dat 
nog steeds voor veel verwarring zorgt onder historici. Generaal-majoor van Boetzelaer had op 
29 augustus het bevel gekregen over een deel van het veldleger in de Westhoek: 
“De generaal-majoor Van Boetselaer zal onder zijne ordres hebben: 1 esk. Van Byland, 1 esk. 
Oranje carabiniers, 2 esk. Thuijl, 2 esk. huzaren van Timmerman, benevens 2 kanons van 3 
pond van de rijdende artillerie, met deselve hij een leger bij Oudenbosch moet nemen. (…) En 
cas de generaal-majoor van Boetselaer tot de retraite geforceerd werd, zal hij dezelve nemen 
op Standdaarbuijten en bezetten den Dintel en Roovaart en dan vervolgens op Clundert en 
Willemstad.” [W.F. Erfprins van Oranje, Ct-generaal: ‘Generale dispositie voor het geheel 
corps troupes van den Staat tusschen Bergen op Zoom en ’s Bosch geposteerd’] 
 
Uit de samenstelling van deze troepen, troepen te paard en enkele kanonnen van de rijdende 
artillerie, blijkt al dat deze tevens een voorpostenfunctie vervulden voor de eigenlijke 
verdedigingslinie, de Linie van de Mark. Uit dezelfde ‘dispositie’ blijkt overigens dat voor 
meer troepen Willemstad in de orders vermeld werd:  
 
“(…) De twee overige compagnieën van het 1ste Maij, welke naar Standdaarbuijten 
gemarcheerd zijn en de twee van 2de Maij welke door den generaal-majoor De Constant na 
Sevenbergen gedetacheerd worden, zijn provisioneel voor de Willemstad bestemd en zullen 
middelerwijl onder de orders staande van den generaal-majoor Van Boetselaer bij wien zij 
ordres moeten halen, op die beide plaatsen postvatten en zal het Lamgatsveer van 
Sevenbergen moeten bezet worden. Deze 4 compagnieën nemen hunne retraite wanneer 
daartoe genoodzaakt op de vesting Willemstad.”  
 
Generaal-majoor der cavalerie Carel Vincent Baron van Boetzelaer vestigde zijn 
hoofdkwartier in Zevenbergen. Ook in de Linie van de Mark werden de polders geïnundeerd. 
De polder Nieuw-Gastel was geheel ondergelopen. Bij Standdaarbuiten was de Mark 
afgedamd. Door het openen van de uitwaterende sluizen en het bij vloed aanvoeren van water 
via het Zevenbergsche Kanaal waren de Oude- en Nieuwe landen, alsook de St. Maarten en 
Zwartenbergsche Polders onder water gelopen, terwijl de gorzen langs de oevers van de Mark, 
de Hoevense Beemden en de lage landen door het beletten van de afwatering en de 
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overvloedige regenval eveneens spoedig blank stonden. De toegangswegen (accessen) die 
overbleven werden afgesloten met posten. Deze bevonden zich te Standdaarbuiten, bij het 
Lamgatsveer, bij het Zwartenbergsche Veer en bij het Nieuwe Veer. Verder naar het oosten 
werd aangesloten op de zogenoemde Linies van Breda (Linies Van den Munnikhof en Van 
den Hout). Ter bewaking van deze posten waren op 2 december de volgende troepen 
aanwezig: 
 
2 eskadrons van het Regiment Gardes te Paard  
1ste eskadron van het Regiment Gardedragonders (97 man)  
Korps Jagers “Van Heijdte”  
het veldbataljon van het Regiment “Van Petit” (276 man)  
Regiment “De Schepper” (2 bataljons, 369 man)  
26 artilleristen van de compagnieën van Generaal-majoor Johan C. de Paravinci de Capelli, 
Luitenant-kolonel Willem du Pont en Majoor Paul G. graaf de Gimel  
2de compagnie van de 1ste Brigade Rijdende Artillerie van Kapitein Johan H.A. von Schmidt 
auf Altenstadt  
Ook hier vinden we weer een veel te zwakke troepenmacht om deze uitgestrekte linie te 
bewaken en te verdedigen.  
 
De troepen kantonneerden grotendeels in Zevenbergen en Standdaarbuiten. In de laatste plaats 
bevonden zich ook vier kanonnen, twee 12-ponders in batterij en twee 6-ponders van de 
rijdende artillerie om het acces te verdedigen. Voor de overige accessen werden 72 
vuurmonden bestemd. Zij kwamen, in schepen geladen, half december bij Zevenbergen op de 
Roode Vaart aan. De strenge vorst maakte echter verder vervoer per schip onmogelijk. De 
vuurmonden werden niet gelost en bij de aanval van de Fransen op 27 december buitgemaakt. 
Mr. Rouse, lid van de Staten-Generaal, schrijft hierover aan de griffier der Staten-Generaal op 
2 januari 1795: “Een transport van eenige schepen met ammunitie, artillerie en alle 
noodwendigheden voor de garnisoenen en forten, bij de Rode Vaart in het ijs gezakt, is in hun 
handen gevallen, gewaardeert, zoo ik zeker geïnformeerd ben, tot een millioen”.  
 
Het achter deze Linie en inundaties liggende Willemstad was sinds 4 augustus eveneens “in 
staat van defensie” gebracht. De inundaties werden echter pas later gesteld. Het garnizoen 
bestond uit niet meer dan 1 officier en 20 minderen van het Regiment “Maneil” en 3 
officieren en 17 minderen van de artillerie compagnieën van Luitenant-kolonel Willem du 
Pont en Majoor Paul G. graaf de Gimel. Indien de verdediging van de Linie van de Mark zou 
falen was zoals gezegd bepaald dat teruggetrokken zou worden op Willemstad. Inderdaad 
zullen we zien dat Willemstad op dit punt zelfs als een soort magneet zou werken. In de 
vesting zelf gebeurde verder weinig. Alleen was het er een drukte van belang als gevolg van 
de continue aankomst en vertrek van Engelse schepen die voor de aanvoer van behoeften van 
het Engelse leger onder Generaal York zorgden. Klundert werd niet van een garnizoen van 
enige betekenis voorzien. 
 
De Franse aanval 
Hoewel nagenoeg alle Franse generaals van het Noorderleger, de opperbevelhebber Generaal 
Pichegru incluis tegen het voorzetten van de aanval waren gezien het jaargetijde en het gebrek 
aan verpleging voor de troepen, was de meerderheid van de burgerrepresentanten vóór het 
voorzetten van de oorlogshandelingen. Deze waren zelf in de beste kwartieren gehuisvest en 
leidden een weelderig leven. Ze hadden geen oog voor de ontberingen van de troep en hadden 
meer oog voor de eer die ze zouden ontvangen met de voordelen die ze in de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden konden behalen. Om begrijpelijke redenen werden ze hierin 
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gesteund door de Nederlandse uitgewekene Herman Willem Daendels, die als generaal dienst 
deed in het Franse Noorderleger.  
 
Ondertussen waren er vredesonder-handelingen geopend tussen de Fransen en de Republiek. 
En alhoewel er geen feitelijke wapenstilstand gesloten was, stilzwijgend was toch in goed 
vertrouwen aangenomen dat men zich tijdens de onderhandelingen zou beperken tot louter 
defensieve maatregelen.  
 
Kaart van Oudenbosch door J.W. Hattinga 1748 
De eenvoudige verdedigingswerken – een retranchement – waren volgens een kaart van 1789 
toen niet meer aanwezig.  
 
Op 15 december had de Erfprins zelfs de Staatse troepen opdracht gegeven zich van alle 
offensieve handelingen te onthouden. Helaas zouden de Fransen zich hier niets van 
aantrekken en de verrassing was voor de Staatse troepen des te groter. Op 27 december 
begonnen de Fransen de massale aanval, geholpen door de stijf bevroren inundaties en 
rivieren (vanaf 16 december was het hevig begonnen te vriezen). Terwijl Generaal Daendels 
de spits afbeet bij de aanval op de Bommelerwaard, viel de 13.000 man sterke 3de Divisie van 
Generaal André J. Lemaire de Linie van de Mark ten westen van het Nieuwe Veer aan,  
 
terwijl de 12.000 man sterke 5de Divisie van Generaal Jacques P. Bonnaud de Linie van 
Breda aanviel. Met groot verlies werden de Staatse posten in de Langstraat terug gedreven en 
genoodzaakt terug te trekken op Geertruidenberg. Direct daarna vielen ook de posten bij 
Steelhoven, het Zwartenbergsche Veer en het Lamgatsveer in hun handen. De post bij het 
Lindenbergsche Veer werd niet aangevallen.  
 
Oprukkend over de bevroren inundaties slaagden de Fransen erin de aan het Zwartenbergsche 
Veer en Lamgatsveer opgestelde detachementen voor zich uit te drijven naar Zevenbergen.  
Bij Standdaarbuiten boden de Staatse troepen meer weerstand. Bij deze post was ter 
beveiliging een detachement van het Korps Jagers “Van Heijdte” en een detachement van het 
Regiment Gardes te Paard naar Oudenbosch vooruitgeschoven. De kapitein van de jagers die 
hier het bevel voerde gebruikte zijn tijd goed, liet een huis door zijn jagers bezetten, sloot alle 
zijwegen af, en “plaatste alle boerenwagens en karren op verschillende afstanden op hoopen, 
terwijl die wagens nog zooveel mogelijk aan elkander gebonden wierden”. De bewoners werd 
gesommeerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. We zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat de betreffende kapitein ons zijn memoires nagelaten heeft, en we 
laten hem aan het woord om te vertellen wat er gebeurde: 
 
“Eenige oogenblikken nadat ik bij de jagers van mijne stelling terug gekomen was begon het 
vuur, dat van beide zijden goed onderhouden werd maar van geen langen duur kon zijn; in 
stormmarsch kwam de vijand met een geheel bataillon op het kerkhof. Toen zij in de 
verhakking van deze begraafplaats gekomen was, trokken de aldaar geplaatste jagers terug en 
voegden zich bij mij. De vijand kwam door het kerkhof in de straat; de barrière werd 
opengebroken, waarop de Cavalerie binnenkwam, maar door de opeengehoopte wagens en 
karren gedurig opgehouden werd. Inmiddels kwam de infanterie ook in de straat. Toen de 
Cavallerie in draf het huis genaderd was, kreeg zij daaruit op het onverwachts de volle laag, 
waardoor zij eenige manschappen en paarden verloor, in de grootste verwarring de vlucht 
nam en hare Infanterie overhoop wierp; deze kwam daardoor ook in verwarring en verliet de 
straat. 
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Toen zij zich buiten de plaats hersteld had, rukte zij met twee stukken geschut [6-ponders] aan 
het hoofd in colonne voorwaarts; deze stukken begonnen dadelijk het huis te beschieten, 
waarop de jagers, na dit vuur een oogenblik beantwoord te hebben, het huis verlieten en zich, 
achter door de tuinen gaande, bij mij voegden. Toen de vijand de hoek van de straat, die naar 
Standdaarbuiten voert, omgeslagen was kreeg zij van ons van achter de hout stapels eene 
goede ontvangst; zij liet ons toen door hare artillerie beschieten en trok rechts van het dorp 
om, zoodat wij genoodzaakt waren onze stelling te verlaten en naar Standdaarbuiten terug te 
trekken. 
De Cavallerie achtervolgde ons en zoude ons zeker neergesabeld hebben, indien wij den dijk 
niet afgeloopen waren en ons op het ijs begeven hadden; die Cavallerie wilde ons ook aldaar 
vervolgen, maar die slaagde niet aangezien hunnen paarden van voren alleen beslagen en niet 
gescherpt waren; telkens als een hunner den dijk afkwam, zakte diens paard op zijn achterste. 
Ik kwam echter in gevaar, doordat eenige kavalleristen mij ingehaald hadden en was op het 
punt in hunnen handen te vallen, ware ik niet door de jagers, die er eenige neerschoten, ontzet; 
hunne stukken vuurden bestendig op ons; toen deze echter onder het bereik van de batterij van 
Standdaarbuiten gekomen waren en een harer stukken door het eerste schot van die batterij 
gedemonteerd werd, trokken zij zich buiten het bereik dier batterij terug. Op eenige dooden en 
gewonden na, kwamen wij te Standdaarbuiten aan; de vijand had in de straat vele 
manschappen verloren, want elke door ons uit het huis geschoten kogel, was om zoo te 
zeggen raak geweest; ook voor het kerkhof had zij eenig verlies geleden.  
 
De Fransen hadden bij Standdaarbuiten het hoofd gestoten en met achterlating van een deel 
van hun troepen trokken ze meer oostelijk in de richting van Zevenbergen, waar zoals we 
reeds gezien hebben de aanval reeds gelukt was. In Zevenbergen, waar de gedemoraliseerde 
restanten Staatse troepen van de onder de voet gelopen posten uit de Linie van de Mark 
arriveerden, zag Generaal-majoor van Boetzelaer geen kans om met zijn schamele 
troepenmacht het hoofd te bieden aan de oprukkende Fransen. Ook was hij bang dat de 
Fransen kans zouden zien om eveneens bij Standdaarbuiten door te breken en zo zijn 
terugtochtweg naar Willemstad af te snijden. Hij gaf daarom bevel dat de troepen uit 
Zevenbergen de mars naar Willemstad moesten aanvaarden, onder dekking van een 
achterhoede die onder andere bestond uit vier kanonnen van de rijdende artillerie, onder bevel 
van de 1ste Luitenant Leonard A.C. Baron van Deelen. Deze wist door welgericht 
schrootvuur de Franse troepen op een afstand te houden en zo de Staatse troepen de tijd te 
geven om Willemstad te bereiken. Wegens gebrek aan paarden had Generaal-majoor van 
Boetzelaer een aantal kanonnen in Zevenbergen moeten achterlaten. Verderop zullen nog wat 
meer details over deze terugtocht volgen.  
 
Rest ons nog even terug te keren naar Standdaarbuiten. Hier voerde Kolonel Jan W.T.P. 
Crause de Frens, commandant van het Regiment “Van Petit” het bevel, die na hun 
terugtrekken van Oudenbosch behalve het Korps Jagers "Van Heijdte" nog het veldbataljon 
van het Regiment “Van Petit” en een detachement rijdende artillerie onder Kapitein Johan 
H.A. von Schmidt auf Altenstadt tot zijn beschikking had, in totaal ruim driehonderd man. 
Zijn artillerie bestond uit twee 12-ponder kanonnen, en de twee 6-ponder kanonnen van de 
rijdende artillerie. Onwetend over wat de situatie in Zevenbergen was, werd de reeds 
genoemde kapitein met enkele van zijn jagers ter verkenning naar Zevenbergen afgezonden. 
Dicht bij Zevenbergen stootte deze op de oprukkende Fransen, en direct een jager 
terugsturend om Kolonel Crause in Standdaarbuiten te waarschuwen trokken de overige 
jagers langzaam terug. Toen de kapitein in Standdaarbuiten arriveerde had Kolonel Crause 
eveneens de terugtocht aanvaard naar Willemstad. Vijftig jagers waren achtergebleven om de 
patrouille die terugkeerde van Zevenbergen op te nemen en de achterhoede te vormen. De 
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twee 12-ponder kanonnen die niet meegenomen konden worden waren vernageld . Verder 
blijkt uit Kolonel Crause’s rapport dat hij hoopte dat een officier en twaalf man, die “om de 
smokkelarij te Stoutersgat [Stampersgat] hadden gestaan, op Steenbergen zouden zijn 
geretireerd”. De jagers aanvaardden nu ook de terugtocht naar Willemstad. We laten wederom 
onze kapitein aan het woord: 
 
“Te Standdaarbuiten terugkomende, vond ik aldaar een detachement van vijftig jagers; de 
officier die dit commandeerde had in last mij af te wachten en als het donker geworden was 
gezamentlijk naar de Willemstad op marsch te gaan; dit geschiedde en in aller stilte. Wij 
waren evenwel nog geen kwartier op marsch, toen wij reeds eenige vijanden achter ons zagen, 
maar zij waren denkelijk te zwak om iets tegen ons te kunnen uitrichten, wij kwamen aan 
eene brug, waarvan het water door de geweldige stroom nog niet dichtgevroren was [Dit was 
de Mooie Keene/Roode Vaart]. Ik liet alles wat maar brandbaar was op de brug brengen, stak 
een huis aan dat bij die brug stond en retireerde over de brug, die daarop ook in brand 
gestoken werd; de vijand kwam toen, echter tot zijn schade, met kracht opzetten, mijne jagers 
stonden in de schaduw van den dijk gedekt, terwijl de vijand zich in het vrije moest vertoonen 
om ons te kunnen aanvallen. Onder een hevig geschreeuw van : "En avant, en avant!" 
beproefde hij dit een paar malen, maar werd telkens met verlies teruggeslagen, ten minste hij 
nam de brug niet en trok terug. Wij zetten onze marsch naar de Willemstad daarop voort, 
alwaar wij in het midden van den nacht aankwamen.” 
 
Er zouden nog meer troepen proberen om Willemstad te bereiken. Ten tijde van de Franse 
aanval bevond Kolonel Gerhard H. von Heldring, commandant van het 5de Bataljon van 
Waldeck, zich met een detachement Staatse troepen te Wagenberg. Toen hij gealarmeerd 
werd waren de Fransen de Linies van Breda die enkel door wat wachtposten bezet was en die 
compleet verrast werden al gepasseerd. Kolonel Heldring probeerde toen over Stuivesand 
Made te bereiken, maar ook hier stootte hij op de vijand. Hierop trok hij naar Hooge 
Zwaluwe, en toen hij van hieruit Made ook niet meer bereiken kon uiteindelijk naar Moerdijk. 
Hier ontmoette hij Kolonel Ferdinand graaf d’Oultremont de Wegimond, die onder 
vergelijkbare omstandigheden teruggetrokken was uit Terheijden, alwaar Generaal-majoor der 
infanterie G.L.F. von Haacke het bevel overnam. Generaal-majoor von Haacke had opdracht 
om terug te trekken op Geertruidenberg als hij de Linies van Breda moest verlaten, maar om 
de een of andere reden besloot hij eveneens naar Willemstad te gaan, en aangezien hij bericht 
ontvangen had dat Zevenbergen reeds door de vijand was bezet besloot hij over de Roode 
Vaart en Noordschans te marcheren. Kapitein Van der Put vormde met een eskadron van het 
Regiment Dragonders “Hessen-Cassel” de voorhoede, terwijl de achterhoede gevormd werd 
door het 1ste eskadron van het Regiment Huzaren “Van Heeckeren”. Generaal-majoor von 
Haacke kwam echter niet ver. Nabij de brug die bij de Roode Vaart over de Zevenbergse 
haven lag stootte hij op een afdeling Fransen van de brigade van général de brigade Antoine 
F.R. Blondeau du Fays die hem de weg versperde. We laten Generaal-majoor von Haacke zelf 
aan het woord:  
 
“Kapitein van der Put attakeerde met de voorhoede den vijand met de grootste dapperheid, en 
niettegenstaande zijns heftigen vuurs, dreeff hij denzelven over den Dijk terug. Hier kon nu 
verder de cavallerie van geen nut weezen en moest zig uit het vuur des vijands begeven. Nu 
rukte de Infanterie aan, trachtte na een hevig gevecht den vijand achter den eersten Dijk rechts 
en links van de sluis te verjagen. Gedurende dit trok zig het Battaljon Waldeck regts, om den 
vijand in de flancque te komen, maar dat kon niet anders uitgevoerd worden alsdat een man 
den anderen over de schepen welke in de Roode Vaart lagen met de handen overtrokken, 
hetgeen tijd en moeite kostte.  
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De vijand werd dit oogmerk gewaar en detacheerde nu naar zijn linker flancque om de onze af 
te snijden. Ook bemerkten wij op den dijk welke van de Noordschans op de Roode Vaart 
loopt vijandelijke cavallerie aankomen. Mij was ondertusschen verscheidene maalen rapport 
gedaan dat de ammunitiën begon te manqueeren, en het tijdstip begon leider te naderen dat ik 
mij gedwongen zag na een gevegt van passeert twee uuren een capitulatie voor te slaan, wijl 
ik mij van alle kanten afgesneden zag.”  
 
Inderdaad capituleerde Generaal-majoor von Haacke met zijn gehele troepenmacht, op die 
manier de Republiek van 662 soldaten berovend!  
Overigens is zijn bemerking dat hij geheel afgesneden was onjuist: de weg Moerdijk – 
Drimmelen – Geertruidenberg was nog steeds open! De capitulatie werd hem dan ook zeer 
euvel genomen, en de historieschrijver Sabron verzuchtte in 1893 hierover: “Van een man als 
Generaal von Haacke was bezwaarlijk anders te verwachten dan hij deed”. 
Op 28 december 1794 gaf prins Frederik van Oranje vanuit zijn hoofdkwartier in Gorinchem 
een bulletin (rapport aan de Raad van State) uit over het gebeurde van de vorige dag. Hierin 
staat onder andere het volgende te lezen: 
 
“De Vyand heeft ook des morgens om tien uuren de rechter Vleugel van de Ligne van den 
Hout tusschen Geertruidenberg en Breda geattacqueerd, de aldaar zynde Lunette getourneerd, 
en zynde by het afzenden van het rapport bezig met de Forten van Steelhoven aan te tasten. 
De Posten van het Swartenberger- en Lamsgatse Veer, beide met overmagt geattacqueerd en 
geforceerd zynde, hebben zich de Trouppes van Zeevenbergen, om niet gecoupeerd te worden 
op de Willemstad gereplieert. 
Van de Post van Ter Heyde is geen ander bericht dan dat de Gardes Dragonders van daar in 
de Willemstad gearriveerd zyn, en dus de Ligne van Breda denkelyk ook geforceerd en de 
Communicatie met die Vesting daar door afgesneeden zal zyn: terwyl men hier omtrend 
nadere tyding blyft verwachten.”  
 
Het rapport van Generaal-majoor van Boetzelaer geeft meer details over het voorgevallene in 
de Westhoek op 27 december. Ik wil u dit rapport niet onthouden: 
“De generaale Attacque op alle myne onderhoorige Posten, met groote overmagt van 
Cavallerye en Infanterie van alle zyden over het Ys komende, geschied, het Zwartenberger en 
Lamsgats Veer geforceert en de Post van ter Heyde reeds over zynde heb ik na eenige 
adsistentie, en om niet gecoupeert te worden, Zevenbergen verlaaten met de twee Battaillons 
van de Schepper en het eerste Escadron Guardes Dragonders, laatende de aldaar zynde 
rydende Artillerie uit twee Zesponders en twee Houwitzers bestaande, op den Vyand vuuren, 
welk Geschut door den Lieutenant van Deelen met veel iever gecommandeert is, zynde 
genoodzaakt geweest een Caisson [munitiewagen] by die Affaire agter te laaten; vermits de 
Boeren, welke de Paarden daar toe gegeeven hadden de Strengen losgesneden en de vlugt 
genomen hebben. 
Door de uitgestrektheid van de Cantonnerings Quartieren zyn ‘er eenige Dragonders agter 
gebleven, het welk onvermydelyk was, zynde dezelve egter tot op tien à twaalf na in het 
retireren weder by hun Escadron gekomen. De Vyand heeft de Trouppes nog eenigen tyd in 
hunne retraite vervolgt, zynde wy na de Gardes te paard onderwegens opgenoomen te hebben, 
des nademiddags om twee uuren in de Willemstadt gearriveert. 
De Posten van den Oudenbosch en Zand daar Buiten [Standdaarbuiten] hebben langer 
tegenstand kunnen bieden, hebbende het Corps van den Luitenant Collonel van Heydte zig op 
de eerstgemelde Post twee uuren agtereen dapper geweert, welke Luitenant Collonel met 
roem spreekt van het gedrag by die gelegentheid gehouden door den Quartiermeester Tonne 
van de Gardes te Paard, terwyl de Collonel Commandant Crause met het Battaillon van Petit 
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te Zand daar Buiten insgelyks veel tegenstand geboden heeft, zynde dezelve met dit Battaillon 
en het Corps van den Luitenant Coll. voorn. benevens eenige Cavallery, na min of meer 
verlies geleden te hebben, egter met behoud van twee Zes-Ponders om negen uuren ’s avonds 
in de Willemstad aangekomen, na alvoorens de twee Stukken op de Batterye van Zand daar 
Buiten vernageld en de Ammunitie in het Water geworpen te hebben. 
Van ter Heyde en de Zwaluwe arriveerden ‘er geduurig nog eenige Manschappen in de 
Willemstad, hebbende overigens eene uitgezonden Patrouille de Roovaart bezet gevonden en 
vier Man van den Vyand Krygsgevangen gemaakt.” 
 
Het laatste woord is aan de Franse opperbevelhebber, Generaal Pichegru:  
 
Generaal Lemaire, die de linkervleugel van de aanval vormde, had de opdracht de linies te 
doorbreken, met name de posten bij Oudenbosch en Zevenbergen, die hij ook bemachtigde; 
hij heeft ongeveer 600 krijgsgevangenen gemaakt, twee kanonnen, een vaandel en honderd 
paarden.”  
 
In totaal hadden de Fransen bij hun aanval op deze dag 1.600 gevangenen, 120 vuurmonden 
en twee vaandels buitgemaakt. De verdediging van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
was volledig ineengestort. Beroofd van de bescherming door de grote rivieren was haar val 
nog maar een kwestie van tijd.  
 
De insluiting van Willemstad 
Zoals te verwachten waren de Fransen bij hun eerste aanval door de Staatse linies heen 
gebroken. Breda was nu van alle gemeenschap met de eigen linies afgesneden. De Fransen 
trokken verder de Westhoek in, en Klundert viel zonder slag of stoot in hun handen. Na de 
overgave van Grave waren in Noord-Brabant alleen Bergen op Zoom, Breda, Steenbergen, 
Willemstad, Geertruidenberg en Heusden nog niet in hun bezit. Van de 3de Divisie van 
Generaal André J. Lemaire bevond zich de brigade van général de brigade Antoine F.R. 
Blondeau du Fays tussen Moerdijk en Willemstad. Het overige deel van Lemaire’s Divisie 
bevond zich voor Steenbergen en Bergen op Zoom. Hoe gevaarlijk de situatie geacht werd 
blijkt uit de brief van Mr. Rouse, lid van de Staten-Generaal: 
“Een opgekomen dooi deed hope vatten dat hunne verdere demarches en operatiën gestremt 
zouden zijn. Gedeeltelijk is zulks waargenomen, maar ook door de nieuw opgekomen vorst de 
vreeze des te grooter, omdat ze zooveel te verder na de kant van de Klundert, die verlaten is, 
Willemstadt en Princeland zijn doorgedrongen, en tot agter Zevenbergen vaste post houden.  
Word het ijs sterker, zoo raken ze zooveel te nader onder Steenbergen en Bergen op Zoom en 
dan is het gevaar niet nakende maar aan dien kant tegenwoordig”.  
 
Laten we nu de situatie rond Willemstad nader bezien. Zoals reeds eerder gemeld, had 
Generaal-majoor Carel Vincent Baron van Boetzelaer, in afwezigheid van de zieke Luitenant-
generaal en gouverneur van Willemstad Carel Baron van Boetzelaer, als ‘commanderend 
officier’ het bevel over Willemstad op zich genomen. Het is moeilijk aan te geven hoeveel 
troepen zich op dit moment in Willemstad bevonden, maar dat moeten er tussen de 1.000 en 
1.500 van alle wapenen geweest zijn, benevens een groot aantal paarden van de cavalerie en 
de artillerie. Deze beide wapenen waren, zeker in deze grote aantallen, van weinig nut, en het 
lag ook in de bedoeling om in elk geval een deel van deze troepen over het Hollandsch Diep 
te zetten en hiermee het restant van het Staatse veldleger te versterken, waar ze van meer nut 
zouden zijn. Niet iedereen was hier gelukkig mee, en gezien de weersomstandigheden en de 
staat van het Hollandsch Diep was dit momenteel ook niet uitvoerbaar. Zo schreef Kolonel 
Jan W.T.P. Crause de Frens op 29 december aan de erfstadhouder dat hij gehoord had: “dat de 
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Capitein van de Artillerie met zijne Rydende Artillerie, zoodraa ’t open weer was zoude 
vertrekken, doch dat deze op de voorposten ten allerhoogstens nodig was”. Omdat dit open 
weer niet kwam bleef de rijdende artillerie ter plaatse. En dat Kolonel Crause niet helemaal 
ongelijk had zou al snel blijken. De Fransen beperkten zich na 27 december in eerste instantie 
tot het ‘observeren’ van Breda, Bergen op Zoom, Steenbergen en Willemstad.  
 
Op 7 januari 1795 kwam hierin bij Willemstad verandering. ’s Morgens om 8 uur probeerden 
een groot aantal chasseurs à cheval (jagers te paard) en jagers de voorpost aan de Tonnekreek 
te overrompelen. We laten wederom Generaal-majoor van Boetzelaer zelf aan het woord: 
“Eergisteren morgen, circa 8 uuren, heeft de Vyand de eerste Voorpost van de Willemstad aan 
de Tonne-Kreek met een groot aantal Jagers te Paard en te Voet aangegrepen, welke Post zich 
op de Boven-Sluis heeft moeten replieeren: alwaar de Vyand is vervolgens aangedrongen, dog 
door eenig Musquetvuur en schooten van de Rydende Artillerie weder terug gedreeven, 
agterlatende een Jager en een Paard, dood op de plaats, en medeneemende twee Dooden en 
vier Gekwetsten naar de Clundert. Ons verlies bestaat in twee Jagers van den Lieutenant-
Collonel van Heydte, welke gevangen genoomen zijn. Volgens de jongste rapporten uit 
Bergen op den Zoom en Steenbergen, was aldaar alles stil.”  
 
Enkele dagen later, op 9 januari, vond nog een schermutseling plaats.  
Ene Keetell vermeldt hierover: “Een kleine vijandelijke attaque op een voorpost van de 
Willemstad, alwaar maar drie Hollandsche rijdende Artilleristen gekwetst wierden”.  
 
Onze al vaker geciteerde kapitein van het Korps Jagers “Van Heijdte” geeft ook enkele 
interessante details in zijn memoires: 
 
“Na een paar dagen in de Willemstad geweest te zijn zagen wij den vijand in kleine troepen 
de boerenwoningen bezoeken, en daaruit veel goed medeslepen. Om dit tegen te gaan kreeg ik 
last om met een sterke patrouille derwaarts te gaan, waartoe ik een Officier en een twintigtal 
goede schaatsenrijders uitzocht; het schaatsenrijden verstond ik niet in fraai lopen maar in het 
zogenaamde vliegen. Nadat deze manschappen van goede sterke schaatsen waren voorzien, 
begaven wij ons op de inundatie; op sommige plaatsen lag wel sneeuw, maar niet genoeg om 
het schaatsenrijden te hinderen; op andere plaatsen daarentegen was het glad als een spiegel; 
de Kavallerie kon ons niets doen, maar nam in tegendeel de vlucht voor ons. Op den eersten 
dag zuiverden wij verscheidene boerenwoningen van den vijand, wij schoten eenige vijanden 
dood en kwetsten er verscheidene; aan gevangen nemen werd niet gedacht; zij die in onze 
handen vielen, werden - nadat wij hunnen wapenen gebroken hadden - weder losgelaten met 
de waarschuwing zich niet weder door ons te laten atrapperen. 
Op zekeren dag namen wij van den vijand eene groote slede waarop een geslachte os en 
andere levensmiddelen geladen waren; niet wetende wie daarvan de eigenaar was nam ik die 
slede mede. Van dat geslacht beest voor mij en den mij vergezellende officier de beide 
achterbillen die in den tuin van mijn huis aan boomen opgehangen en door de vorst zo hard 
als steen werden; het vlees, dat er met eene zaag afgesneden moest worden was zeer mals en 
kostte niet veel; het overige gedeelte kregen de manschappen, die met mij gepatrouilleerd 
hadden. 
Den daarop volgenden dag gingen wij het land dieper in en waren voor niets bevreesd; wij 
deden den vijand, die geene schaatsenrijders had om tegen ons - niet te veld - maar ter ijs te 
zenden, toen weder afbreuk.  
Op mijn ouden dag heb ik nog dikwijls aan die paar vliegende dagen gedacht; wij reden waar 
wij wilden en konden nergens afgesneden worden; men schoot menigmaal op ons, maar het 
was altoos mis, zodat het scheen of wij betooverd waren; wanneer wij wat wilden gebruiken 
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dan zochten wij de een of andere herberg op en gebruikten spoedig wat, dat altijd door mij 
betaald werd; de jagers zouden mij tot in den hel gevolgd zijn. Die aangename tochten 
duurden slechts een paar dagen, want er viel daarna zoveel sneeuw, dat het schaatsenrijden 
niet meer doenlijk was.”  
 
Overigens maakten ook de Fransen gebruik van schaatsenrijders. Zo deden al op 22 december 
driehonderd Fransen, waarvan velen op de schaats, een poging om een batterij bij het dorp 
Capelle in de Langstraat te nemen. 
Voor het overige viel er op militair gebied niet veel belangwekkends voor bij Willemstad. Het 
was voor de Fransen duidelijk dat het pleit beslecht en verder bloedvergieten zinloos was. Op 
18 januari verliet de stadhouderlijke familie de Republiek der Vereenigde Nederlanden, om er 
pas in 1813 weer terug te keren. De commandanten van de ingesloten vestigingen werd te 
verstaan gegeven te pogen ieder afzonderlijk een capitulatie te sluiten met de Fransen.  
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BIJLAGE V  
GEDICHT 
 
 Mensen 
 

 Geen mens verdient dat men zijn lot vergeet. 

 Elk volgt zijn eigen baan als een planeet. 

 Ied're planeet vormt zich een eigen rijk. 

 Geen enkel andere is haar gelijk. 

  

 Als iemand stil en onopvallend leeft, 

 En in dat kleurloos leven vreugde heeft, 

 Maakt juist zijn eenvoud hem het kennen waard. 

 In die gewoonheid ligt zijn eigen aard. 

  

 Want ieder mens heeft zijn geheim bestaan. 

 Voor elk breekt eens zijn schoonste stonde aan. 

 Eenmaal treft hem zijn allerdroefste leed. 

 En geen van ons, die daar maar iets van weet. 

  

 Wie sterft, onttrekt zijn leven aan de tijd. 

 De eerste sneeuw, de eerste kus, de eerste strijd 

 En alles, wat het leven hem maar gaf, 

 Wordt het geheim van zijn vergeten graf. 

  

 O zeker, soms blijft nog een brug, een boek, 

 Een auto, of een fraai geschilderd doek. 

 Ach ja, zo blijft van hem veel om ons heen. 

 Toch is er iets, dat nu voorgoed verdween. 

  

 Dit is de wet van 't onbarmhartig spel. 

 Een mens verdwijnt niet, maar zijn wereld wel. 

 De fouten en de zonden die hij deed, 

 Dat blijft - maar of ik dan de waarheid weet? 

  

 Wat weet ik van mijn vriend of van mijn broer, 

 Of van de vrouw, die mij haar trouw bezwoer, 

 Of van mijn vader en zijn lotsgeval? 

 Ja, alles weet ik, en toch niets met al. 

  

 De mensen gaan en niemand geeft hen weer,  

 En hun geheime wereld is niet meer. 

 Maar telkens is het of het in mij schreit  

 Uit onwil om die onomkeerbaarheid. 

  

 Jevgenij Aleksandrovitsj Jevtoesjenko (1933-),1960 

 

 Opgenomen in: Fred van Lieburg en Joke Roelvink (red.), Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931-2011, 

 Amsterdam 2012. Vertaling: A.Th. van Deursen, naar bladzijde 329 uit een Russische bloemlezing (een fragment verscheen als 

 'Het favoriete citaat' in De Tijd, 2 februari 1990, P. 42).  
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BIJLAGE VI 
VERKLARING VAN BEGRIPPEN 
Enkele begrippen die in de tekst worden genoemd worden hier nader toegelicht, soms wordt naar literatuur verwezen die breder op het 
onderwerp ingaat. Het getal achter het begrip geeft de pagina in dit boek. 
 
 
Het Staatse Leger  
Het Staatse leger ontstond als het gevolg van de besluiten van 25 september 1575 door de 
Staten-Generaal. Na de Pacificatie van Gent, het Eeuwig Edict (1577) en het verloren gaan 
van de zuidelijke Nederlanden namen de Staten-Generaal de leiding. Het Staatse leger was na 
de Tachtigjarige Oorlog onder meer belast met de verdediging van de barrièresteden. Het is 
met de instelling van de Bataafse Republiek in 1795 opgeheven. 
 
Het leger was in 1586 een instrument geworden van de Noordelijke gewesten, samengesteld 
uit ruiterij en voetvolk en verenigd in vendels. Een belangrijke ontwikkeling was de overgang 
na 1588 van een krijgsmacht die voornamelijk bestond uit tijdelijk aangeworven 
manschappen (waardgelders) naar een leger van permanent onder de wapenen gehouden 
beroepssoldaten (staand leger). De invoering van de aan prins Maurits toegeschreven, maar 
vooral op aandringen van zijn neef Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg tot stand 
gekomen legerhervormingen veroorzaakte die verandering. Het was nu een te kostbare zaak 
geworden de goed getrainde veelal buitenlandse huursoldaten na afloop van ieder 
krijgsseizoen af te danken. Wat ook nieuw was voor legers in die tijd, was dat de soldaten 
oefenden in vechten, schieten en manoeuvres.  
Bron: Wikipedia (selectie jcb) 
 
Het Staatse leger in de achttiende eeuw (1713 – 1795) 
Nederland was in deze periode nog altijd een rijke en belangrijke Europese natie met een 
groot koloniaal handelsimperium. Het hield zich langzaam maar zeker afzijdig van 
internationale politiek. Een Europese crisis zorgde ervoor dat ons land verschillende keren 
werd binnengevallen. 
 
In de achttiende eeuw overvleugelden Frankrijk en Engeland de Republiek. Ons land bleef 
nog altijd een rijke en belangrijke Europese natie met een groot koloniaal handelsimperium, 
maar het legde in de internationale politiek langzaam maar zeker minder gewicht in de schaal.  
 
Bezuiniging op het Staatse leger 
De Staten-Generaal en de afzonderlijke gewesten voerden een straffe bezuinigingspolitiek 
door in het leger. De Republiek kon de financiële last van een groot leger niet langer dragen. 
Het leger moest fors afslanken; de vredessterkte werd bepaald op circa 30.000 man. Dit aantal 
werd in de praktijk overigens niet gehaald. De Staten-Generaal vroegen alleen nog 
garnizoensdienst van het leger. Hierdoor liep de geoefendheid sterk terug. Verder bezuinigde 
de Staten-Generaal krachtig op het onderhoud van vestingen en bewapening.  
 
Republiek zwak tijdens Oostenrijkse Successieoorlog 
Hoe kwetsbaar de Republiek geworden was, bleek in 1740 toen de Oostenrijkse 
Successieoorlog uitbrak. Het conflict over de Oostenrijkse troonopvolging bracht opnieuw 
Franse troepen binnen de Nederlandse landsgrenzen. De Republiek was beslist niet 
voorbereid op de landsverdediging. De barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden vielen 
meteen in Franse handen, evenals Zeeuws-Vlaanderen en Bergen op Zoom. De oorlog was 
snel afgelopen. Dit heeft de Republiek gered, anders had het er slecht uitgezien. 
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Patriotten brengen politieke onrust in de Nederlanden 
Het Nederlandse staatsbestel raakte in de tweede helft van de eeuw uitgehold door interne 
politieke spanningen. De Patriotten, een hervormingsgezinde beweging, gingen in de jaren 80 
de strijd aan met het Huis van Oranje en de regenten die het bestuur in handen hadden. De 
Patriotten wilden het bestuur democratiseren. Ze richtten paramilitaire vrijkorpsen op 
waarmee zij in verschillende steden en gewesten probeerden de macht in handen te krijgen. 
De Patriotten veroorzaakten een korte nationale crisis. 
 
Pruisisch leger strijdt tegen de patriotten 
In 1787 trok een Pruisisch leger ons land binnen met als doel de bestaande orde en het 
Oranjehuis (prins Willem V was getrouwd met prinses Wilhelmina van Pruisen) te 
beschermen. Veel Patriotten vluchtten toen naar Frankrijk en steunden de Franse pogingen om 
de Republiek te veroveren. 
 
De Fransen veroveren het hele land 
Een halve eeuw na beëindiging van de Successieoorlog bedreigde Frankrijk opnieuw het 
nationale voortbestaan. In 1793 rukte generaal Dumouriez op tot aan het Hollands Diep. De 
Fransen wilden de Republiek laten delen in de verworvenheden van de Revolutie van 1789: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. De aanval mislukte. In 1794 trokken de Engelsen om 
politieke redenen hun troepen uit Vlaanderen terug. Een jaar later vielen de Franse troepen 
opnieuw aan. Een gecombineerd Staats-Oostenrijks leger werd op 26 juni in de slag bij 
Fleurus verslagen. Troepen van de jonge generaal Pichegru veroverden in de winter van 1794-
1795 het hele land. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Staatse leger 
hielden op te bestaan. 
Bron: Ministerie van Defensie , Koninklijke Landmacht 
 
Het Staatse Leger, deel IX is het laatste in een monumentale reeks, waarvan het eerste deel 
ruim 100 jaar geleden verscheen. Het beslaat de periode van de Vrede van Utrecht (1713) tot 
de val van de Republiek (1795). In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de in Nederland 
vrijwel vergeten Oostenrijkse Successieoorlog, de verschillende hulpkorpsen die de 
Republiek naar Groot-Brittannië stuurde en bij de verloren oorlog tegen het revolutionaire 
Frankrijk in 1793-95. Nauwgezette krijgsbeschrijvingen en scherpe analyses worden 
afgewisseld met smeuïge anekdotes. Daarnaast bevat het boek een grote hoeveelheid bijlagen 
en aanhangsels, met informatie over onder meer officieren, regimenten en vestingen. 
Het Staatse LegerIX van H.L. Zwitzer, J. Hoffenaar en C.W. van der Spek is een uitgave van 
De Bataafsche Leeuw. ISBN: 978 90 6707 659 3.  
 
Schout en schepenen  
 
De schout was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het 
handhaven van de openbare orde. Zijn taken varieerden naar tijd en plaats. Vanaf de 
zeventiende eeuw tot aan de Franse tijd werd ook wel de naam drossaard gebruikt. 
 
Vanaf de hoge middeleeuwen was hij bijvoorbeeld hoofd van het dorpsbestuur van een 
schoutambt. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij 
werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In steden kon de schout 
worden gezien als hoofd van het justitieel apparaat. Hij was openbaar aanklager, hoofd van 
het opsporingsapparaat en zat het gerecht voor (de vierschaar). 
De schout 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 hij hoofd van politie. Als 
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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. Na de instelling 
van de gemeenten onder Napoleon in Nederland in 1811 werd de naam ‘maire’ ingevoerd 
voor burgemeester, die in 1814 werd gewijzigd in burgemeester, in 1817 in schout en in 1825 
definitief (per Koninklijk Besluit) naar burgemeester. 
 
De schepen (meervoud schepenen) 
De schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau. De schepen maakt deel uit van 
het college van burgemeester en schepenen. Het plaatselijke bestuur werd gezamenlijk 
aangeduid als schout en scheepenen. 
 
In Nederland wordt een schepen vandaag de dag wethouder genoemd. De term schepen was 
in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder. Schepenbank was het 
oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak. 
In een gemeente wordt tevens een eerste schepen aangewezen, deze schepen is dan de 
plaatsvervanger van de burgemeester tijdens diens afwezigheid. In Nederland wordt deze 
functie aangeduid met locoburgemeester. 
 
Samen met de schout formuleerden de schepenen bijvoorbeeld een vonnis. Diepgaande 
juridische kennis was hierbij niet echt noodzakelijk want er werd geoordeeld naar 
gewoonterecht. Een schepenbank telde afhankelijk van de vorm van jurisdictie vier of zeven 
schepenen (hoewel ook andere aantallen mogelijk waren). De schepenen kwamen veelal uit 
de leidinggevende geslachten. Een schepenambt bleef soms eeuwenlang in een 
familieverband verankerd. De griffier (ook secretaris of gerechtsschrijver) was samen met de 
schout wellicht het best vertrouwd met de afhandeling van een juridische zaak en de kennis 
van het gewoonterecht. Hij noteerde de protocollen en hield registers bij van de registreerde 
akten. Bij de griffier kon men terecht voor afschriften van een akte (een zogenaamde 
vidimus). In kleine heerlijkheden verzorgde hij ook de inning van de grondbelasting (cijns) 
ten behoeve van de dorpsheer. 
Bron: Wikipedia (selectie jcb) 
 
De attestatie  
Een attestatie is letterlijk het uitreiken van een getuigschrift of attest. In dagelijks 
spraakgebruik wordt het woord attestatie echter gebruikt voor een aantal specifieke 
getuigschriften. 
Binnen de context van christelijke kerken in Nederland is een attestatie een document dat 
mensen (individuen of gezinnen) mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk 
naar de andere. De attestatie bevat een korte beschrijving van de reden waarom de attestatie is 
uitgegeven, en bevat verder onder meer de volgende gegevens: 
 
namen van de betreffende persoon of gezin 
geboortedatum 
doop- en belijdenisdatum (indien aanwezig) 
eventuele kinderen 
 
Doorgaans wordt een attestatie uitgegeven op het moment dat een persoon of gezin - 
bijvoorbeeld door verhuizing - vertrekt naar een andere kerkelijke gemeenschap die tot 
hetzelfde kerkgenootschap behoort als de kerk waaruit men afkomstig is.  
Bron: Wikipedia (sel. jcb).  
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Notariële archieven  
 
Wat is een notarieel archief? 
Soms is een handeling alleen rechtsgeldig als er door een notaris akte van is opgemaakt. 
Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis. Alle partijen ontvangen een exemplaar van de akte 
als bewijs van gemaakte afspraken. Het door de notaris bewaarde exemplaar heet een minuut. 
De notaris verzamelt zijn documenten chronologisch in een ‘protocol’. Zijn verzameling aan 
aktes vormt door de jaren heen een notarieel archief. Sinds de middeleeuwen is in een aantal 
provincies van Nederland het notariaat ingevoerd en anno 1811 hebben zich in heel Nederland 
notarissen gevestigd.  
 
Samenstelling van notariële archieven 
Notariële archieven bevatten allerlei soorten originele, door de notaris opgemaakte, aktes. Zij 
gaan bijvoorbeeld over verdeling van bezittingen en nalatenschappen (huwelijkse 
voorwaarden, testamenten, boedelscheidingen), onroerend goed (koop, verkoop en 
hypotheekstelling) of leningen (schuldbekentenissen). In het geval van meerdere erfgenamen 
is meestal een boedelbeschrijving door de notaris opgesteld. Bij minderjarige of onder 
curatele staande erfgenamen was dat vroeger verplicht.  
 
Het belang van notariële archieven voor stamboomonderzoek 
Notariële akten geven je veel informatie over bezittingen van overleden personen en over de 
verdeling ervan. Boedelbeschrijvingen en boedelscheidingen, testamenten en huwelijkse 
voorwaarden geven inzicht in de verhoudingen tussen de betrokken partijen. Waarom erfde de 
ene zoon het huis en is de andere zoon niet in het testament opgenomen? Bovendien vind je in 
notariële aktes persoonlijke gegevens zoals namen, beroepen en leeftijden.   
 
Waar zijn notariële archieven te vinden? 
Notariële archieven van ouder dan 75 jaar kun je raadplegen in provinciale of gemeentelijke 
archieven. Notariële archieven van jonger dan 75 jaar worden bewaard bij rechtbanken of bij 
de notarissen zelf en zijn nog niet openbaar. Op WieWasWie.nl zijn notariële archieven van 
de deelnemende archieven opgenomen. Deze collectie wordt alsmaar verder uitgebreid. 
Bron: www.wiewaswie.nl  
 
Het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) beheert o.m. de notariële archieven van de 
gemeenten die tot dit district behoren tot en met 1935. Niet in elke gemeente was een notaris 
gevestigd, het tijdstip van vestiging verschilt per gemeente. De oudste notariële akten die bij 
het RAWB aanwezig zijn dateren uit 1502. Het archief van een notaris was persoonlijk bezit 
en soms zijn stukken dan ook niet meer te achterhalen. 
 
Het RAWB is begonnen met het digitaliseren van de notariële akten. De beschrijvingen van 
de akten van o.m.: 
- Fijnaart en Heijningen (1811-1935) 
- Oud en Nieuw Gastel (t/m 1935) en 
- Willemstad (1811-1907) 
zijn via een zoekformulier full-text doorzoekbaar op de website: 
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/notariele-akten. 
 
De akten en repertoria van Klundert, Oudenbosch, Standdaarbuiten en Zevenbergen zijn te  
raadplegen via 'Bladeren in bronnen' op genoemde website.  
Bron: RAWB 
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Bronnen 
 
 
Dit boek is voor wat betreft de basale gegevens aangaande de familiegeschiedenis Betten 
voornamelijk gebaseerd op archiefbronnen, welke zijn ondergebracht in: 
  
Regionaal Archief West-Brabant (RAWB): Beukenlaan 1d, 4731 CD  Oudenbosch.  
Tel.: 0165-331283; http://www.regionaalarchiefwestbrabant.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 is ook te raadplegen:  
Regionaal Archief Tilburg: Bezoekadres: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg 
Tel.: 013-5494570; http://www.regionaalarchieftilburg.nl 
 
Verder zijn publicaties geraadpleegd uit verschillende genealogische bronnen, heemkunde-
kringen en familiewebsites. Uiteraard is het werk van de Heemkundige Kring Fijnaart en 
Heijningen primair van belang, zeker ook 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 aan:  
Het Markiezenhof, Historisch Centrum, Steenbergsestraat 6, 4611 Bergen op Zoom 
Tel. 0164-277040; http://www.markiezenhof.nl 
Brabants Historisch Informatie Centrum (zeer brede webiste met chat-mogelijkheid)  
Zuid-Willemsvaart 2, Postbus 81, 5201 AB ’s Hertogenbosch 
Tel. 073-6818500; http:// http://www.bhic.nl 
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 
archiefmateriaal 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 
 
In het boek ‘Op zoek naar een biografisch portret’ van Kees van der Wiel zowel als in de door 
mij genoemde boeken van het Centraal Bureau voor Genealogie (zie onder Literatuur) worden 
veel nuttige (website)adressen voor historisch en genealogisch onderzoek genoemd.  
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Register van personen 
opgemerkt wordt, dat bij gelijke voornamen niet  
steeds van gelijke personen gesproken kan worden, 
de context is in dat geval bepalend. 
De registers zijn opgemaakt hoofdzakelijk met  
betrekking tot de tekst van het hoofdonderwerp, 
dat wil zeggen t/m Bijlage I, blz. 187.  
 
 
 
 
Aalst van 
 Neeltje 4 
 Nuijt Pauliszn 4 
 
Abrassart 
 Pieter Lambert 136 
 Therese Joseph 136 
 
Andel van (den) 
 Hendrik 158 
 Klara 158 
 
Bakker (de) 
 Maria 35 
 Neeltje 156 
 
Bane 
 Catharina 146 
 
Bartelds 
 Geertje 158 
 
Bedde 1,159 
 Franzina 28,101 
 Jan 50 

Joost 150,159 
Neeltje 62 

 
Belet  
 Maria 28,156 
 Marijnus 28 
 
Berg  van den 
 Cornelia Maria 63, 161 
 Evert 63, 161 
 
Bergen van  
 Doorl. Huijze 132 
 
Berght  van de 
 Kaatje 29, 156 
 
Berneron 
 generaal 76,210 
 

Bette(n) 
 Aleidis (Alijdis) 1726; 6,7,8 
 Adriaan (1761) 24,25,30,34, 
 37,55,56,70,74,150,152 
 Adriana (1790) 31,74,75,153 
 Adriana Johanna (1829) 30,157  
 Anna Maria (1825) 30,157 
 Anthonie Jacob (1813) 63,118, 

151,155,161 
 Anthonie Jacob (jr) (1843) 63, 
 64,151,161 
 Catharina 29,157 
 Cobus 10,37 
 Dingena Adolphina (1805) 61, 
 62,154 
 Everdina Anthonia (1839) 63, 161 
 Francina/Francijntje (1756) 
 23,24,27,28,33,34,36,55,56, 
 57,69,70,72,73,74,75,76,77, 

101,105,106,114,115,116,139, 
150,166 

 Gerrigje (1846) 64,151,161 
 Hendrik (1791) 32,76,153,159 
 Hermanus (1840) 64,151,161 
 Hermanus (1841) 64,151,161 
 Hubertus Marinus 1,162,235 
 IJda/Ida (1795) 32,101,150,153,160 
 Isaac/Ysaac (1759)24,25,28,30,34, 

56,73,75,116,150,151 
 Isaac Johannes (1818) 29,157 
 Isaac Johannes (1824) 30,157 
 Jacob (1758) 24,28,37,150,152 
 Jacob (1780) 58,61,98,114,117, 

150,152,153  
Jacob (1815) 29,157 

 Jacoba (1836) 64,151,161 
 Jacob(us) 1,2,5,6,7,8,9, 
 10,11,22,26,36,37,38,40,41,68,73, 
 75,162,163,164,235  
 Jan (1789) 58,60,63,75,118,151,155 
 Jan Anthonie (1811) 63,118,151,155, 

166 
 Jan Hermanus (1835) 64,151,161 
 Jan (1838) 64,151,161 
 Janneke (1791) 58,61,64,65,66, 

76,114,119,151,152,155 
 Joannes 7 
 Johanna (1782) 31,70,77,153,158
 Johanna/Jannigje/Jeanette/ 
 /Jannegie (1787) 31,74,153,159  
 Johanna (1816) 29,157 
 Johanna Jacoba (1837) 63,161
 Johanna Sophia (1807) 62,154 
 Johannis/Johannes/Jan/ (1730)   
 op bijna elke pagina 
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 Johannes (1783) 70,77  
Johannes Isaac (Jan) (1828) 
30,157,162 

 Johannes Cornelis (J.C.)  5,235 
 Joost/Josze (1763)24,25,30, 
 34,56,68,70,72, 73,74,75,76,101 
 105,106,114,115,116,150 

kinderen 
23,24,34,35,37,56,57,58,67,106,108, 
113,114,115,116,117,123,139,140,147,
148,149,165,167,170 

 kraamkind  
26,55,58,68,95,107,109,152 

 Maria (1780) 31,34,68,77,157 
 Maria (1786) 28,34,74,77,152 
 Maria (1788) 58,60,62,75,77, 
 114,118,151,154 
 Maria (1822) 29,157 
 Neeltje (I) (1782) 58,70,71,150,152 
 Neeltje (II) (1787) 58,62,114,118 
 Pieter 32,150,153 
 Simon (1788) 29,75,156,162 
 Ysaac (1757) 24,28,36,114,115,116 
 150,152,167 
 Ysac/Ysak (1790) 28,153 
 
Biert 
 Maarten 17,95,96.97,116,128,140, 
 164,166,167 
 Maria Dankertsdr. 145 
 
Bijl 
 Cornelis 70 
 
Blommers  
 Bernerdus J. 189 
 Hendrik 158 
 Pieter 158 
 
Boef den 
 Nicolaas 153 
 Pieter 153 
 
Boekhouwer 
 Teunis 45,208 
 
Boelhouwers 
 Jannigje 158 
 
Bogaart 
 ds. Jacobus van den 13,20,21, 
 36,37,38,73,204,205,206,208,209 
 
Bom 28,156 
 Claas 202 

 Elizabeth Maria 29,156 
 Francijna Cornelisze 135 

Frans 29/156,157 
 Frans Leendertz 140 
 Johanna 28,156 
 Johannis 29,156 
 Maria Elizabeth 28,29,156 
 Marijn(us) 28,29,74,156,157 
 Simon 29,156 
 Ysaac (Johannes) 29,156 
 
Bonte  
 Agatha 20,34,56 
 Izaak 20 
 
Booma  
 J.G.J. van 4,236 
 
Boon 
 Anna 157 
 
Bos 
 Jacobus 155 
 Gerardus 155 
 
Bouwmans 
 Bastiaan 145 
 
Breda van 
 (notaris) 101,102,146 
 
Bresijn 
 Adriaantje 160 
 Cornelis (C.C.) 50,109,166,168,208 
  
Breukelen 
 Elisabetha van 63,155 
 
Brinkman 
 Hermanus 11 
 notaris 8 
 
Brockhoff 
 Stijn 45 
 
Burg 
 Neeltje van den 53 
 
Burgers 
 Adriana 145 
 Adrianus 136 
 Cornelis 202 
 Geertje 136 
 Francijna jansdr. 155,160 

Heiltje 27,152 
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 Jan 38 
 Johannes Pietrsz 119 
 Pieter Janszn 118,119,133,134,135 
 136,137,140,141,160,168,169,170,179 
 Tanneke 158 
 
Cammeraadt 
 Claas 130 
 
Canneboeter 
 C. 18 
 
Capellen tot den Pol 
 Joan Derk van der 69 
 
Cats 
 Jacob 20 
 
Cave, de la 
 Wolradus Phillippus 14 
 
Cnoock 
 Cornelis 16,138 
 
Coomans  
 Huijbert 53,203 
 
Cordier  
 Adeleida 136 
 
Cornelisz 
 Laureijs 20 
 
Crezee/Chrisee 
Hendrik 159  
Hendrik Adriaan 159 
Hermanus 150,158 
Jan 159 
Johanna 158 
Johannes 158,159 
Joost 158,159  
Leendert 150,158,159 
Maria 158,159 
Neeltje 158 
Pieter 159 
Tanneke 158,159 
 
Dam  van 
 Hendrik 158 
 Pieter 158 
 
Dane  
 Jan 202 
 Klaas 45 
 Nicolaas 96,97,140,166,167,208, 

 Pieter Jacob 202 
 
Deventer 
 Anthony van 15,163 
 
Dij 
 C.P.Sc. 109,168 
 
Dirke(n) 
 Dingena 16,55-61,67,74,76,89,93, 

95,96,98,99,102-109,113-124,127, 
133 enz.-186 
 

Dis/Diss/Dist 
 Adriaan van 29,156 
 Adriaan Azn van 29,153 
 Adriaantje van 28,153 
 Adrianus van 51 
 Adrianus Leendertszn van (1773) 
 51 
 Anna 154 

Catalijna 145 
 Cornelis 72,118 
 Cornelis Pietersz 62,108,154,146, 
 166,167 
 Dingena Cornelia 154 
 Erkje Adriaans van 29,156,162 
 familie Van 62,136,145,154 
 Jan 136,154  
 Leendert van 20,52 
 Leender(t) Adriaan/Leenderts Adrzn 
 van 17,27,35,51,56,72 
 Leendert Meeuwisse 136,143,145,170 
 Maria (1776) 52 
 Maria (1823) 154 

Meeuwis Leendertsz 38,202,208 
Neeltje 154 

 Nicolaas van (1774) 35 
 Nicolaas van (1782) 72 
 Pieter Cornelisz 62,118,150,151,154, 
 Pieter Meeuwis 206,208 
 
Donschot 
 G.J. van 69,147,198 
 
Doorn van    

familie 136 
 J(an) (baljuw) 11,39,164,205,208 
 J(ohan) 13,41,62,76,197,201,235 
 
Doorne 
 Anthonia van 63,161 
 
Drie 
 Rob van 9,110,111,235,236 
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Driesprong 
 Anna Maria 139 
 Arie 45 
 
Dueren van 
 Ds. Phillippus 37,70,101,143, 

146,208,209,210 
 
Dundams 
 Catelina 130 
 
Dumouriez 
 generaal 76,210,217,231 
 
Eisinga 
 Eise 118 
 
Enthoven van 
 Gillis 132 
 
Esthermans 
 Anthony 15 
 
Etten 
 Cornelia van 19 
 
Faixier 
 Francina 20 
 
Fluijt 
 Catelijntje 158 
 
Franken 
 Harmont Nicolaaszn 62 
 Toon 117 
 
Fuijkschot 
 Rebecca 153 
 
GammDun 
 Jacobus 63,161 
 
Gastel 
 Adriaen van 43 
 
Gelder 
 Jacobus van 11,18,37,163,204 
 
Geus 
 Adriaan de 28,152 
 Wingert de 28,152 
 
Gieltjes 
 Jan 45 
 

Gijp van der 
 Adriana Ariese 136 
 Lijntje Arijse 136 

Maarten 202 
Pieter 208 

 
Gorissen 
 H. 119,135,170 

 
Groenendijk  
 A(ris) 96,105,107,133,137,139,140, 
 166,167 
 
Groteboer 
 Neeltje 55,140 
 
Hagt 
 Harm van der 63,161 
 Jacoba Hermiena van der 63,151,161 
 
Hartman  
 Jasper Jansen 4 
 
Harsveldt 
 Nicolaes 39 
 
Heck  de 
 Alida Josina 159 
 
Heijden (Heyden) van der  
 Jan 47 
 Maria 158 
 
Hendriks 
 Dingena 55 
 Jan Dirks 55 
 
Hoeben 
 D. 11 
 
Hoevenaar  
 Joost 45 
 
Hogendijk 
 Anthony 127 

Bastiaan 45 
 Catharina 64,155 
 
Hooft 
 Dingena ‘t 63,161 
 
Hoogstraten 
 Trijntje van 29 
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IJssel 
 Hendrik van 8 
 
Jacobs 
 R.C.M. 50 
 
Jiskoot 
 Eva 2,4 
 Janneke Johannesdr. 56 
 
Kampen van 
 Maria 155 
 
Kennedy 
 William 63,151 
 
Klein 
 Neeltje Nannings 159 
 
Klomp 
 Anthony 63,155 
 Jacoba 63,118,151,155 
 
Knook (Knoock, Knocke)  
 Cornelis 18,136,138 

C.H. (Cornelis Hendrikse) 92,119,133, 
134,137,138,140,141,145,167,168,169,
170 
Cornelis Jansz 139 
Dirk 136 

 familie 62,135,136,141,142 
 Francijntje 1689; 2,3,4,5,6,8,9,21,38, 
 162,164  
 Heiltje Simonse 29,156 

Hendrik Cornelisse 208 
 Hendrik Jooste 53,138 
 Jan 158 
 Jan Joosten 2 
 Joost Hendriksen 18,39,162,164 

Kaatje 139 
Lijntje 142,145 
Neeltje 158 

 Soetje 51 
Zoetje Leendertse 56 

 
Koekkoek 
 Huibert Hendrikse de 27 
 
Kooimans 
 G.P.S. 93 
 Schepen 167,186 
 
Koonings 
 Maria 53 
 

Koops 
 Lucretia Albertine 29,156 
 Pieter 29,156 
 
Korteweg(h) 
 Adriaan Jacobse 143,145,170 
 Adriana 155 
 Arie 158  

Cornelia 155 
Corstiaan Corstiaansz 160 
Cornelis Robbrechtsz 62,154,160 

 C(K)orstiaan Cornelisse 62,118,151, 
154 
Corstiaan Robbert 155 

 Dingena 154 
 Elsje Jacobsdr 119,141,145 
 familie 63,118,151,154 
 Francina 160 
 Helena Maria 161 

Heiltje 62,155 
 Izaak 155 
 Jacob 155 
 Jan 155 
 Johannes 155 

Maria Cornelisdr 161 
Maria Helena 161 
Martinus Corneliszn 160 
Martinus Fransiscus Corneliszn 160 

 Pieter 155,158 
 Robbert 19 
 Robbrecht 155 
 Sija Anna 161 
 
Kostermans   
 Adriana 29,156 
 
Kuijk 
 familie 63 
 Dirk Adriaan 155 
 Teunis 155 
 
Laan van der  
 Gerhard Roelfs 158 
 Roelf Jans 158 
 
Lange  de 
 J. 142 
 Kreintje 153 
 
Leemans 
 Elisabeth 69 
 
Leest 
 Baatje Adriaanse 52 
 Baatje I 20, 
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 Baatje II 17,20,26,33,34,35,36,37,51 
 52,72 
 Baatje (II) Nicolasen 17,27,51,164 
 Claes/Claas 17,20,34,56 
 Cornelia 138 
 Cornelis Lauwerijse 138 
 Cornelis Nicolase 17,33,72,164 
 Cornelis 19,50,127,202,204 
 Cornelis (1742) 20,23,34,36, 

37,50,56 
 Cornelus 19,36 
 Dirk 35,51 
 familie 16,57,72,76,138,142,151 
 Isaak/IJsaac 20,34,56 
 Jan/Johannes 17,20,23,28,33, 
 34,36,37,56,152,164,165 
 kinderen 16,17,33,34,36,46,50,51, 

54,56,57,67,111,137,139,164,165 
 Lauwerus Klase/Laurens/ 
 Lourens 17,20,23,33,34,35,36, 
 37,50,51,52,56,164,179 
 Maria 29 
 Maria (1778) 34,156  
 Nicolaas/Klaas 16,17,19,20, 
 21,23,26,33,34,36,37,50,54, 
 56,72,127,138,163,164 
 Nicolaas (1771) 34,35,50 
 Pieternella 19 
 
Leeuw de 
 Johanna 31,153 
 Tanneke Hendrikse 31,101,153 

Neeltje 142 
 
Linden 
 Jacob van 42,43,164 
 Pieter 208 
 
Lindt de 
 Jan 47 
 
Lint de 
 Wim (Cornelisz) 97,103,105,107 
 137,139,141-145,166,170 

Cornelis Janse 142 
Jan 208 

 
Loenen 
 P. van 11 
 
Loo van der  
 Judith 28,156 
 
Lukwel 
 Margaretha/Margrieta 19 

Maaris 
 Huijbert Wm. 53 
 
Man de 
 Antje 62,153 
Maris 

Adrianus 136  
Anna Francijna 136 
Arie 136 

 Arie Janse 136 
 Cornelia 136  

Cornelis 136 
 Cornelis Arisse 127,133,134,135,136, 
 140, 141,169,170 

Cornelis Janse 135  
Corstien A. 136 
Elisabeth 136 
Elisabeth Ariesse 136 
Elisabeth Jansdr. 119,141,145 
Francijna Anna 136 
Francijna Jansdr. 155 
Huijbert 136 
H.W. (Huijbert Willemse) 103,105,107 
133,134,135,140,141,143,166,168,169,
170,178,208 
Jan 50,136 
Jan Ariess 136 
Jan Jansen (den ouden) 17,37,50,54, 
116,127,128,135,164,165,178 

 J.W. 17,119,135,164 
 Maarten 136 
 Maria 136 
 Willem 53,164 
 
Mattemburgh 
 Rentmeester 132 
 
Meeberg(h) 
 Gieltje 154 

Pieter van de 45 
 
Meel  (van) 
 Cornelia 158 
 
Meijers 
 Johanna Sophia 62,154 
 
Meijster 
 Hendrik 63,161 
 Hendrika Johanna 63,161 
 
Moelaert/Moelaart 
 Catharina 35 
 Gerrit 11,14,15,37,163 
 Maria 33,34 
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 Maria Catherina Gerritse 34,56,72 
 
Moermans 
 Heiltje 63,154 
 Jan 202 
 
Mouri(c)k van  
 Gerrit Jacobse 136 
 Jan 203 

Johanna 135 
 M. 11 
 schepen 166 
 
Munters 
 Dingena 66,156 
 Huijbert 64,66,155,156 
 Kaatje/Caatje 65,66,155 
 Neeltje 67,156 
 Pieter 6465,119,151,155 
 
Nelemans 
 Adriaan 11 

Adriaantje 159 
F.A., ing. 16,138,154 
Janneke Hendrika 31 

 Tanneke Hendrikse 30,31,33,34, 
 56,74,75,76,101,114,150,151,153 
 Hendrik 31,153 
 Willem Adriaans 160 
 
Nieuwenhuijzen van 
 Hendrik 29,156 
 Johannes Johnszn 29,156 
 Maria 29,156 
 
N(ieuw) Ameland van 
 Cornelis 109,163  
 
Nieuwland 
 Pieter 44 
 
Nijs de 
 Elisabeth 4 
 Gerardus 29/30,157 
 Wijnant 157 
 
Noordberg 
 Lambertus Bernardt 130 
 
Noteboom 
 Adrianus Martinusz 155 
 Leyntie 136 
 Martinus Robbrechtsz 155,160 
 Tanneke Martinusdr 160 
 

Onix 
 Stoffel 130 
 
Oostdij(c)k 
 A. 93,167,186 
 Elizabeth 51 
 Hendrik 205 
 Hendrik Jansen 39,103,105,107,166 
 Jan Hendrikszn 70 

L.H. (Leendert Hendrikse) 133,134, 
164,166,168,169 
L.J. 109 
Pieternella Hendriksdr. 155 

 schepen 96,140,164,179 
 
Oranje (van)  
Frederik 225 
huis 231 
Oude Molen 205 
Wilhelmina 74,191  
Willem IV 205 
Willem V 73,74,76,191,209,210,218,231 
Willem Frederik 220 
 
Os van 
 Gerardus 150,160 
 Joost 160 
 Wilhelmina Geertruida 160 
 Willem 160 
 
Otgens 
 Familie 121 
 
Panneboeter 
 Adriaan37,127,164 
 Gerard 37,125 
 P. (secrt.) 39,40,127,163,164,206,207 
 
Plaats van der 
 Foekje 155 
 
Plomp 
 Nico 110,235 
 
Poest Clement van der 
 Familie 121 
 
Poortvliet 
 Rien 23,57 
 
Portegies 
 Marcel 95,212,216 
 
Pot 
 Adriaan/Aderaan 38,39,47 
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Pottere de 
 Familie 121 
 
Prince 
 Andries 10,39,40 
 
Pruisen van 
 Frederik II 74,190 
 Wilhelmina 74,191,231 
 
Prinsschelandt  
 Pieter 11 
 
Provilij 
 Adriaan 139 
 Arij/Arie 19,138 
 Alida 19 
 Cornelis 18,19,22,36,38,50,52,54, 
 116,122,137,139,164,165,173 
 Cornelis Janszn 137,138,152 
 Isaac 16,137,138,139,164, 
 Jan 19  
 Maria 16,18,19-24,27,32-36,38, 
 50-54,56,67,68,70,73,75,103,105, 

106,113,127,137-139,150-152, 
162-166,173,179   
Maria Cornelisse (Provilje) 50 

 Maria Dirkse 33,34,35,50,51,52 
 Suzanna 19 
 
Provisie 
 Maria 51 
 
Punt 
 Anna Janse 136 

Anna Pieternella 119,141 
 Anne 136 
 Arie Huijbertszn 145 
 Arij 208 
 Cornelis 136 
 Cornelis Janszn 155 

familie 63,136 
 Geertje Jansse 53 
 Gertuida Adriana 136 
 Huijbert 208 
 Jan Adriaanszn 141 
 Jan Leendertszn 119,141 
 Leendert 62 

Leendert Corneliszn 155 
 Pieternella Janse 118 
 
Radewalt 
 Adriaan 103,105,107,137,139, 

141,142,143,144,166,170 
 

Renders 
 Jan 45 
 
Rincks 
 Magdalena 7 
 
Risseeuw 
 P.J. 63,151 
 
Rotappel 
 Nijsje 4 
 
Saarloos van 
 Elizabeth 27,28,152,153 
 Gerard van 29,156,157 
 
Sallieth de 
 Matthias 74 
 
Sanders 
 J.G.M. 9,10,95,193 
 
Schalekamp 
 familie 63 
 
Scherpenisse 
 Anna 136 
 Johannes Willemszn 136 
 
Schilperoort 
 Arij 208 

Arie Gijse 53 
familie 136 
Gijsbert 202  
Jacob Gijse 179 
Neeltje Arisdr 145 

  
Segboer/Zegboer 
 Apolonia 27,152 
 Hermanus 27,152 
 
Soermans 
 Dominee 130,132 
 
Silvius 
 Nicolaas 154 
 Willem 154 
 
Sindt van de 
 Laurens 11 
 
Sliedrecht/Sliedregt 
 Jacobus van 28,156 
 Willem van 29,156 
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Smit 
 Adriana Ariensdr 135 
 
Smits/Smitz 
 Neeltje/Neelke/Neesje Willemse 
 30,31,33,34,56,68,70,73,150,151, 

153 
 Willem 30,153 
 
Soermans 
 Predikant 130 
 
Spangen van 
 graaf C.J.P.P. 62 
 
Sprangers 
 43 
 
Sprang van 
 Dirk 93,96,105,107,133,137,139,140, 

166,167,186 
Dirksz 89,182 

 
Steehouwer 
 Arie 67,157 
 Teunis 157 
 
Steenbergen 
 Pietertje 157 
 
Steenwijk van 
 Jacoba 63,161 
 
Stelboer 
 Baatje/Batie 18,50,138,152 
 Ysac 19 
 
Steijlaars/Steylaars 

A. 62,154 
Alida Augusta 61,150,151,154 

 Johanna 61 
 Johanna Sophia 61,64 
 
Stoops 
 Joanna 7 
 
Stormzand 
 Maria 136 
 
Strien  van 
 Alida/Aetije 19,139 
 
Tang  van der 

A. 111,236 
 

Tiel van 
 Johanna 30,153 
 
Timmermans 
 Francijntje Cornelisse 1622; 2 
 
Timmers 
 Elizabeth 29,157,162 
 familie 29,63,235 
 Jacob W. 29,157 
 Pieter 155 
 Simon 155 
 
Tolenaars 
 Alida Cornelia 158 
 Cornelis 158 
 Hendrik 159 
 Josina 159 

Leendert 150,158 
 
Tooren van 
 Jan 53 
 P.J. 109,168 
 
Uythoven van 
 Geert 97,217 
 
Valk van der  
 Hadwij 158 
 
Veermans 
 Johannes Hendrikse 28,116 
 
Velt in het 
 Cornelis 130 
 
Verhoeff 
 Anna 136 
 J.M. 50 
 
Verhoek 
 W. 93,167,186 
 
Verhulst 
 Leijntje 28,152 
 
Vermeulen 

Notaris A. 108,119,135,145 
 167,170  

Jan Stoffelse 143,146,168,171 
 Stoffel Abrahamsz 145 
 

Versluijs 
 Cornelis 11,14,15,18,37,163 
 Jan 70,108,109,143,168,202 
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 Pieter 160 
 Sijke 160 
 
Vis 
 Kaatje 154 
 
Vis  van der 
 Rombout 2 
 
Vishoek 
 Adriaan 103,105,107,166,167 
 
Visser (de) 
 Grietje 28,152 
 Grietje Bastiaanse 20,33 
 Leonard 29 
 
Vissers 
 Adriaan S. 28 
 Adriana 152 
 Adriana A. 28,76  
 Anthonij/Anthoni Simonse 
 27,28,33,34,56,69,70-76,101,114, 

150,152,153,165 
 Catalijne 8  
 Cornelia A. 27,28,75,76,101,102,152 

Elysabeth A. 27 ,34 
Elisabeth/Elijsabeth 34,70,76,152 

 familie 151 
Francina 115,116 

 Grietje 28 
 Helena 153 
 Jan S. 27 
 Johanna A. 27,77,152 
 Johanna S(imonse) 27,28,33,34,
 56,73,74,76,114,115,116,150, 
 153,156,162 
 Johannus A. 27,74,76,152 
 Leendert Cornelisse 29,156 
 Leendert Simonse 28,153 
 Maria 29,70,77,157 
 Maria Anthonisse 27,70,152 
 Maria S. 27 
 Metje Jansdr. 140 
 Roeland 208 
 Simen 27,28,152,153 
 Simon 152 
 Simon A. 28 
 Simon Leendertse 28 
 Symon J. 27 
 
Viveen 
 Gerrit 63,161 
 Johannes 63,161 
 

Vliegenthart 
 Leendert 63,161 
 Willem 63,161 
 
Vliet van (der) 
 Elizabeth 157,162 
 Martien 157 
 
Voermans 
 R. 113,120,122,148,149 
 
Vogelaar 
 Cornelis Pieterse 153 

Helena Janse 161 
Johannes Cornelisse 153 
Maria Adriana 29,156 
Pieter Johannisse 29,156 

 Pieter Willemse 29,156 
 Pietronella 30,156  
 Simon 161 
 Sija Anna 161 
  
Vriens 
 Cornelis 29,157 
 J. 148,193,236 
 
Vroon 

Elisabeth 160  
Geertje 29,156 

 
Waal Spruijt van der 
 Dammes 63,161 
 
Wekkers 
 Gerrit 132 
 
Westdijk 
 Jan Willemse 135  

Pieternella 135 
 
Winters 
 Elisabeth 7 
 
Wijk  van 
 Joh. Abr. G. van 63,161 
 
Wijne(n) 
 Elisabeth (1721),4,11; (1798) 11 
 Eva (1724); 3,(4) 
 Gijsbert Jacobsen (1695); 3,4 
 
Woensel van 
 Abeltje 150,159 
 Jan 159 
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Wouterse  
 Jan 45 
 
Zeeu de 
 J. 18 
 
Zegers 
 (weduwe) Leendert 15 
 (dominee) Nicolaas 203 
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Register van plaatsen 
Opgemerkt wordt dat de plaatsnaam Fijnaart in dit  
boek te veelvuldig voorkomt (879x) om in het register 
opgenomen te worden. Dit geldt eveneens voor  
Dinteloord (272x), Klundert (257x), Willemstad (215x), 
Zevenbergen (189x) en de combinatienaam  
‘Fijnaart en Heijningen’(111x). 
 
 
 
Antwerpen 74,191,193,196,213 
 
Beemsterpolder 177 
 
Bennekom 63,118,151,155 
 
Blommendaal 
 polder bij Klundert 19  
 
Boerengors 10,11 
 
Breda 1,5,6,7,8,58,61,62,76,98,117,118, 
148,150-155,162,194,195,209,212,213, 
218,219,221-227,234 
 
Brussel 62,74,191,196 
 
Capelle aan de IJssel 162 
 
De(n) Nieuwe(n) Fijnaart 
 polder 10,16,17,21,22,36,39,50,72, 
103,118,125,127,133,134,139,143,164,165, 
166,168,170,171,178,203 
 
Den Haag 44,73,74,191 
 
De(n) Oude(n) Fijnaart 
 polder 10,50,89,133,134,145,163, 
165,168,169,170,176,182, 
 
Dordrecht 13,63,76,161,195,199,203, 
208,218 
 
Ede 63,118 
 
Elizabetspolder 10 
 
Geertruidenberg 139,209,222,224-226 
 
Goejanverwellesluis 74,191 
 
Gouda 74,191 
 
Groningen 63,110,161,205 
 
Harmelen 63,161 

 
Heijningen 95,96,105,133,137 
 
Hel de (fort) 205 
Henriettapolder 10,11 
 
Juffrouwenpolder 10 
 
Kaulille (B) 6,37,162 
 
Kralingen 162 
 
Krimpen aan de IJssel 162 
 
Medemblik 29,156 
 
Middelburg 117,235 
 
Mooie Keene 
 rivier 10,224 
 
Nassaupolder 3 
 
Nieuw Gastel 20 
 
Nijmegen 73,74,191,218 
 
Noordeloos 63,64,151,161 
 
Noordwesthoek 41,197-201,210,235 
 
Orange City (USA, Iowa) 63,64,151,160, 
161 
 
Oud (en Nieuw) Gastel 35,51,52,198 
 
Oude Appelaar  
 polder 10 
 
Oudenbosch 89,121,182,200,205,218, 
220-226,233,234 
 
Oudlandse polder 72 
 
Parijs 76 
 
Pella (USA, Iowa) 63,151,161 
 
Pernis 162 
 
Princeland 27,28,29,153156,226 
 
Renkum 63,161 
 
Rotterdam 162,200,213 
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Ruigenhil, polder de 135,136,137 
 
Sliedrecht 20,34,44,56,208 
 
Slobbegors 
 polder 10 
 
Soest 44 
 
Someren 150,159 
 
Standdaarbuiten 35,37,55,62,118,150,198, 
199,218,220-225 
 
Stavenisse 62,154,160 
 
Stevensweert 76 
 
Terheijden 30-32,34,56,67,98,114,115,150 
153,158-160,224,234 
 
Utrecht 58,63,64,118,119,135,151,155,161 
170,190,193,194,196,231 
 
Veenendaal 1,235 
 
Venlo 76 
 
Vossemeer (Oud en Nieuw) 160 
 
Vrouw Jacobslant 37,39,105,197,198 
 
Westhoek 29,88,97,198,217-220,225, 
226,235 
 
Wijk bij Duurstede 63,161 
 
Wolfaartsdijk 51,208 
 
Zwaluwe (Hoge en Lage) 136,139,160, 
158,160,224 
 
Zwijndrecht 63,161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


